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art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1314 z późn. zm.), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

322

Kamiński Kazimierz Zbigniew

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2018 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1314 z późn. zm.), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
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Niewieczerzał Jan

Zelów

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2018 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1314 z późn. zm.), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

2390

Olbromski Kazimierz

Wolica
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C Z Ę Ś Ć II

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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)
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A. WYNALAZKI
151
UDZIELONE PATENTY
(nr 204 824, 220 111, 220 209, 224 416 oraz od nr 228 741 do nr 229 040)
B1 (11) 228928
(41) 2017 07 03
(51) A01B 3/32 (2006.01)
A01B 15/08 (2006.01)
A01B 15/14 (2006.01)
(21) 415706
(22) 2016 01 02
(72) GHAHRAMANIAN GHOLAMREZA, Uromia (IR); CAKIR
ENGIN, Izmir (TR); KLONOWSKI JACEK, Warszawa (PL); LISOWSKI
ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Dwustronny korpus płużny pługa wahadłowego
B1 (11) 228878
(41) 2017 03 27
(51) A01B 27/00 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
(21) 413974
(22) 2015 09 14
(72) KLIMEK RYSZARD, Brodnica (PL)
(73) POM LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brodnica (PL)
(54) Sprężyna wału krusząco-dogniatającego i wał krusząco-dogniatający z takimi sprężynami
B1 (11) 228881
(41) 2017 03 27
(51) A01B 49/02 (2006.01)
A01B 49/00 (2006.01)
(21) 414057
(22) 2015 09 17
(72) KLIMEK RYSZARD, Brodnica (PL); MURAWSKI MICHAŁ,
Brodnica (PL)
(73) POM LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brodnica (PL)
(54) Rama agregatu uprawowego oraz zastosowanie takiej ramy
w agregatach uprawowych
B1 (11) 228941
(41) 2017 08 28
(51) A01B 49/02 (2006.01)
A01B 59/06 (2006.01)
A01B 49/00 (2006.01)
(21) 416181
(22) 2016 02 18
(72) DZIEKAN MARCIN, Zielonki (PL)
(73) DZIEKAN MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
ROLMAPOL, Zielonki (PL)
(54) Element sprzęgający belkę narzędzia uprawowego końcowego
z ramą główną agregatu uprawowego
B1 (11) 228904
(41) 2017 06 05
(51) A01C 1/02 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
(21) 414969
(22) 2015 11 29
(72) TADEUSIEWICZ RYSZARD, Kraków (PL); JABŁOŃSKI
MIROSŁAW, Mogilno (PL); MIKRUT ZBIGNIEW, Kraków (PL);
PRZYBYŁO JAROMIR, Skawina (PL); PIŁAT ADAM, Kraków (PL);
TURNAU ANDRZEJ, Kraków (PL); KLOCEK JAKUB, Kraków (PL);
WALCZYK JÓZEF, Kraków (PL); TYLEK PAWEŁ, Kraków (PL);

JULISZEWSKI TADEUSZ, Kraków (PL); KIEŁBASA PAWEŁ,
Ptaszkowa (PL); SZCZEPANIAK JAN, Poznań (PL); ADAMCZYK
FLORIAN, Poznań (PL); FRĄCKOWIAK PAWEŁ, Poznań (PL);
WĄCHALSKI GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków (PL);
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) System do automatycznej skaryfikacji i oceny żywotności nasion
oraz sposób automatycznej skaryfikacji i oceny żywotności nasion
B1 (11) 228932
(41) 2017 07 31
(51) A01C 7/08 (2006.01)
A01C 7/12 (2006.01)
(21) 415855
(22) 2016 01 19
(72) BĄKIEWICZ PAWEŁ, Krzycko Wielkie (PL); RUTKOWSKI
JANUSZ, Kościelec Kolonia (PL); SPADŁO MIKOŁAJ, Oborniki (PL);
SZCZEPANIAK JAN, Poznań (PL); SZULC TOMASZ, Komorniki (PL);
NUNO VICENTE, Komorniki (PL); WOŹNIAK PAWEŁ,
Murowana Goślina (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do dokładnego wysiewu nasion różnych gatunków
roślin, zwłaszcza roślin ozdobnych i trawiastych
B1 (11) 228945
(41) 2017 08 28
(51) A01C 7/08 (2006.01)
A01C 7/10 (2006.01)
A01C 7/12 (2006.01)
(21) 416233
(22) 2016 02 23
(72) GARUS SEBASTIAN, Wielgomłyny (PL); NOWAK PAWEŁ,
Strzelce Małe (PL); NOWAK MIROSŁAW, Strzelce Małe (PL);
ŁUSZCZYŃSKI GRZEGORZ, Strzelce Małe (PL); GARUS JUSTYNA,
Wielgomłyny (PL)
(73) NOWAK PAWEŁ AGRO-MASZ, Strzelce Małe (PL)
(54) Regulowany zespół wysiewający
B1 (11) 228887
(41) 2017 05 08
(51) A01C 7/20 (2006.01)
(21) 414509
(22) 2015 10 26
(72) MRUK JACEK, Straszkówek (PL); KAWIŃSKI TOMASZ, Kutno (PL);
SZTYGIEL ARTUR, Krośniewice (PL); SZCZEPANIAK JAN, Poznań (PL);
PAWŁOWSKI TADEUSZ, Poznań (PL); ROGACKI ROMAN, Dolsk (PL);
SZCZEPANIAK MARCIN, Kraśnica (PL)
(73) EXPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krośniewice (PL)
(54) Redlica siewnika z układem regulacji siły docisku
B1 (11) 228744
(41) 2017 07 31
(51) A01C 15/14 (2006.01)
A01C 15/00 (2006.01)
(21) 415884
(22) 2016 01 22
(72) PAWŁOWSKI WOJCIECH, Niemce (PL); JEDLIŃSKI ŁUKASZ
MARCIN, Leśniczówka (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Winda załadowcza do rozsiewacza
B1 (11) 228861
(41) 2017 01 16
(51) A01D 46/00 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
(21) 413106
(22) 2015 07 13
(72) BIAŁKOWSKI PAWEŁ, Byczki (PL); JAWORSKI BOGDAN,
Skierniewice (PL); RABCEWICZ JACEK, Skierniewice (PL);
WALENDZIK ZBIGNIEW, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL); PLACEK
MAGDALENA, Skierniewice (PL); JAWORSKI BOGDAN,
Skierniewice (PL)
(54) Głowica otrząsacza
B1 (11) 228862
(41) 2017 01 16
(51) A01D 46/00 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
(21) 413115
(22) 2015 07 13
(72) BIAŁKOWSKI PAWEŁ, Byczki (PL); JAWORSKI BOGDAN,
Skierniewice (PL); RABCEWICZ JACEK, Skierniewice (PL);
WALENDZIK ZBIGNIEW, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL); PLACEK
MAGDALENA, Skierniewice (PL); JAWORSKI BOGDAN,
Skierniewice (PL)
(54) Kombajn do zbioru owoców jagodowych
B1 (11) 228921
(41) 2017 07 03
(51) A01D 82/00 (2006.01)
A01D 43/10 (2006.01)
A01G 23/083 (2006.01)
B27L 11/00 (2006.01)
(21) 415480
(22) 2015 12 23
(72) KĘPA LESZEK, Lublin (PL); NOSAL MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Konstrukcja sieczkarni do zbioru roślin energetycznych
B1 (11) 229011
(41) 2014 11 24
(51) A01D 87/08 (2006.01)
A01D 87/06 (2006.01)
(21) 403866
(22) 2013 05 13
(72) SZORC KRZYSZTOF, Piłatowszczyzna (PL)
(73) SZORC KRZYSZTOF, Piłatowszczyzna (PL)
(54) Asymetryczno ramienny widłochwytak składany z funkcją wymuszonego spychania bel z sekcji widłowej
B1 (11) 228850
(41) 2017 01 02
(51) A01F 15/00 (2006.01)
B62D 55/00 (2006.01)
(21) 412901
(22) 2015 06 29
(72) ZEMBROWSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL); SOBOCKI SEBASTIAN,
Kolonia Kokanin (PL); PAWŁOWSKI TADEUSZ, Poznań (PL);
DUBOWSKI ADAM, Poznań (PL); DANIELAK MAREK, Poznań (PL);
RAKOWICZ ALEKSANDER, Poznań (PL); SICZYŃSKI ŁUKASZ,
Poznań (PL); WEYMANN SYLWESTER, Poznań (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Sposób zbioru pokosu biomasy i formowania w bele za pomocą
pojazdu gąsienicowego, przystosowanego do pracy na obszarach
wodno-błotnych
B1 (11) 228922
(51) A01F 15/07 (2006.01)
A01F 25/14 (2006.01)
B65B 11/00 (2006.01)
B65B 11/56 (2006.01)
(21) 415542
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(72) KĘPA LESZEK, Lublin (PL); BREWCZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Konstrukcja owijarki samojezdnej
B1 (11) 228852
(41) 2017 01 16
(51) A01F 25/00 (2006.01)
A01F 25/04 (2006.01)
A23K 30/10 (2016.01)
(21) 412995
(22) 2015 07 02
(72) PIKOSZ MARIUSZ, Łubnica (PL); TALARCZYK WŁODZIMIERZ,
Kórnik (PL); ŁUKASZEWSKI MAREK, Damasławek (PL); ŁOWIŃSKI
ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do formowania zielonki w pryzmy naziemne lub
w silosy przejazdowe
B1 (11) 229035
(41) 2017 07 03
(51) A01F 29/00 (2006.01)
A01F 29/06 (2006.01)
(21) 415659
(22) 2015 12 30
(72) WINIARCZYK MIROSŁAW, Dobre Miasto (PL); ZUBEL
ZBIGNIEW, Koniewo Osada (PL)
(73) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54) Rozdrabniacz, zwłaszcza do słomy i innych roślin energetycznych
B1 (11) 228864
(41) 2017 01 30
(51) A01G 9/22 (2006.01)
(21) 413243
(22) 2015 07 23
(72) KONOPACKI PAWEŁ, Skierniewice (PL); HOŁOWNICKI
RYSZARD, Skierniewice (PL); KURPASKA SŁAWOMIR, Kraków (PL);
LATAŁA HUBERT, Kraków (PL); BRONIAREK ROBERT,
Skierniewice (PL); NOWAK JACEK, Miedniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Urządzenie do zasłaniania
B1 (11) 228854
(41) 2017 01 16
(51) A01G 13/02 (2006.01)
A01G 13/00 (2006.01)
(21) 413033
(22) 2015 07 06
(72) SPISAK WOJCIECH, Opole (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób ochrony roślin i gleby przed szkodliwym działaniem
soli drogowej
B1 (11) 228777
(41) 2016 03 14
(51) A01G 23/095 (2006.01)
A01G 23/02 (2006.01)
(21) 409319
(22) 2014 08 29
(72) BRZÓZKO JACEK, Marki (PL)
(73) BRZÓZKO JACEK, Marki (PL)
(54) Trenażer do nauki okrzesywania drzew iglastych

(41) 2017 07 03

B1 (11) 228905
(41) 2016 07 18
(51) A01H 4/00 (2006.01)
(21) 414981
(22) 2015 11 27
(72) MALIK MAŁGORZATA, Kraków (PL); BACH ANNA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób rozmnażania narcyza (Narcissus L.) ‚Carlton’ w oparciu
o proces wtórnej somatycznej embriogenezy

(22) 2015 12 24

B1 (11) 228786
(51) A01K 5/00 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
A01D 90/10 (2006.01)

(41) 2016 06 20
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(21) 410625
(22) 2014 12 18
(72) PIECHNIK LESZEK, Poznań (PL); HELLMANN KAROL,
Poznań (PL); JUŁGA JERZY, Żnin (PL); WYREMBEK ŁUKASZ,
Oborniki Wielkopolskie (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do dokarmiania zwierząt, zwłaszcza dzikich, zwłaszcza na pasach zaporowych
B1 (11) 228965
(41) 2017 11 20
(51) A01K 23/00 (2006.01)
(21) 417137
(22) 2016 05 09
(72) WADOWSKI DARIUSZ, Łódź (PL)
(73) WADOWSKI DARIUSZ, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do zbierania i podnoszenia z podłoża różnych przedmiotów, w szczególności psich odchodów
B1 (11) 228863
(41) 2017 01 30
(51) A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
(21) 413200
(22) 2015 07 20
(72) BIAŁKOWSKI PAWEŁ, Byczki (PL); DZIUBAŃSKI SŁAWOMIR,
Prudnik (PL); PLASKOTA MARIAN, Skierniewice (PL); RABCEWICZ
JACEK, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Pielnik do upraw rzędowych
B1 (11) 228841
(41) 2016 12 19
(51) A01M 21/04 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
(21) 412602
(22) 2015 06 05
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Urządzenie do oprysków, zwłaszcza herbicydowych w sadach
B1 (11) 229031
(41) 2015 09 28
(51) A01M 23/02 (2006.01)
A01M 23/04 (2006.01)
(21) 407680
(22) 2014 03 27
(72) BIAŁA ANNA, Mieścin (PL); RYCHLIŃSKA JOANNA, Sopot (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Pułapka trapowa żywołowna dla gryzoni i innych drobnych
zwierząt
B1 (11) 229030
(41) 2015 09 14
(51) A01N 59/16 (2006.01)
A01N 25/22 (2006.01)
A01N 25/10 (2006.01)
A01N 25/24 (2006.01)
A01N 25/04 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 407540
(22) 2014 03 13
(72) SZYMAŃSKI ZYGMUNT JERZY, Ryki (PL); PESZKE JERZY
PRZEMYSŁAW, Kruszyna (PL)
(73) SZYMAŃSKI ZYGMUNT JERZY, Ryki (PL); PESZKE JERZY
PRZEMYSŁAW, Kruszyna (PL)
(54) Nanopreparat bakteriobójczy
B1 (11) 228865
(41) 2017 01 30
(51) A01N 59/16 (2006.01)
C09B 7/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 413271
(22) 2015 07 27
(72) PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); BANACH MARCIN,
Górka Stogniowska (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania indygo o właściwościach biobójczych
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B1 (11) 228886
(41) 2017 04 24
(51) A01N 63/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
(21) 414429
(22) 2015 10 19
(72) CIECIERSKI WIESŁAW, Dąbrowice (PL); KARDASZ HUBERT,
Warszawa (PL); SZYCHOWSKA KATARZYNA, Tenczynek (PL); WILK
RADOSŁAW, Wrocław (PL); CZACZYK KATARZYNA, Suchy Las (PL);
WITA AGNIESZKA, Nowy Widzim (PL); BIAŁAS WOJCIECH, Luboń (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Sposób przygotowania inokulum bakterii celulolitycznych
do wytwarzania biopreparatów poprawiających właściwości gleby
B1 (11) 228833
(41) 2015 04 13
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
(21) 405573
(22) 2013 10 08
(72) NYK MONIKA, Zawiercie (PL); CEBULA MARIUSZ,
Dąbrowa Górnicza (PL); NYK PATRYCJA, Zawiercie (PL)
(73) NYK MONIKA, Zawiercie (PL); CEBULA MARIUSZ,
Dąbrowa Górnicza (PL); NYK PATRYCJA, Zawiercie (PL)
(54) Ciasto na pieczywo mieszane oraz sposób wytwarzania pieczywa mieszanego
B1 (11) 229003
(41) 2014 09 01
(51) A23B 4/02 (2006.01)
(21) 402858
(22) 2013 02 21
(72) MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI ZYGMUNT,
Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszanek wielofosforanowych
B1 (11) 228791
(41) 2016 04 25
(51) A23B 7/04 (2006.01)
A23P 30/10 (2016.01)
F25D 31/00 (2006.01)
(21) 409785
(22) 2014 10 13
(72) SIDOR JERZY, Rzeszów (PL)
(73) HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leżajsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania mrożonego, porcjowanego produktu
spożywczego, zwłaszcza szpinaku oraz zestaw urządzeń do realizacji sposobu wytwarzania mrożonego, porcjowanego produktu
spożywczego, zwłaszcza szpinaku
B1 (11) 228955
(41) 2017 10 09
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/45 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 36/736 (2006.01)
(21) 416661
(22) 2016 03 29
(72) SZWAJGIER DOMINIK, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW,
Lublin (PL); ŻMUDA WACŁAW, Rzeszów (PL)
(73) FRUTKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Napój funkcjonalny
B1 (11) 228787
(51) A23L 19/15 (2016.01)
A23B 7/03 (2006.01)
A23B 7/028 (2006.01)

(41) 2016 06 20
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(21) 410660
(22) 2014 12 19
(72) ZIELONKA ROMAN, Poznań (PL); JAROSŁAWSKI LESZEK,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania standaryzowanego suszu z gotowanych
ziemniaków
B1 (11) 229004
(41) 2014 09 15
(51) A24C 5/28 (2006.01)
(21) 403076
(22) 2013 03 11
(72) VAN AERT JEROEN, Eindhoven (NL); VAN DEN BERG GERARD,
Terheijden (NL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Mechanizm prowadnicy cięcia maszyny wytwarzającej sztabki
B1 (11) 228997
(41) 2014 03 17
(51) A24D 3/08 (2006.01)
(21) 400681
(22) 2012 09 07
(72) LUBIŃSKI JAN, Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI W., Szczecin (PL)
(73) READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania filtrów do usuwania metali ciężkich z gazów, zwłaszcza filtrów papierosowych do usuwania metali ciężkich
z dymu papierosowego
B1 (11) 228920
(41) 2017 07 03
(51) A47B 91/02 (2006.01)
(21) 415462
(22) 2015 12 22
(72) BAJKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SOWA IRENEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PATREX POLAND IMPORT-EXPORT,
Elbląg (PL)
(54) Nóżka z regulacją wysokości, zwłaszcza do mebli
B1 (11) 228860
(41) 2017 01 16
(51) A47J 31/60 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
(21) 413080
(22) 2015 07 09
(72) FOLEK MAREK, Łąka (PL)
(73) FOLEK MAREK TITO SERWIS, Łąka (PL)
(54) Myjka głowic ekspresów kolbowych
B1 (11) 228792
(41) 2016 04 25
(51) A47L 13/20 (2006.01)
(21) 409914
(22) 2014 10 24
(72) TANNENBERG RAFAŁ, Czyżowice (PL); MEISER MICHAŁ, Bytom (PL)
(73) POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybnik (PL)
(54) Zestaw do mycia z wyciskaczem mopa
B1 (11) 228801
(41) 2016 08 29
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61F 2/46 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
(21) 411389
(22) 2015 02 24
(72) PANASIUK MICHAŁ, Łódź (PL); PODSĘDKOWSKI LESZEK,
Łódź (PL); KOBIERSKA AGNIESZKA, Łódź (PL); NIEWOLA ADAM,
Łódź (PL); SZANIEWSKI MATEUSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru zmiany położenia kości udowej podczas
endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego
B1 (11) 228938
(51) A61B 5/00 (2006.01)
G08B 25/00 (2006.01)
(21) 415984

(41) 2017 08 16
(22) 2016 02 01
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(72) TYBURCY EDWARD, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź (PL)
(54) Interaktywny system monitorujący i wspomagający codzienne
czynności życiowe osób starszych
B1 (11) 228974
(41) 2017 11 20
(51) A61B 5/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
(21) 419599
(22) 2016 11 25
(72) ŻUK MAGDALENA, Prudnik (PL); ŚWIĄTEK-NAJWER EWELINA,
Wrocław (PL); KULAS ZBIGNIEW, Wrocław (PL); GÓRSKI KAMIL,
Wojcieszyce (PL); MAJAK MARCIN, Radomsko (PL); POPEK MICHAŁ,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do wzbudzania i obrazowania fluorescencji
B1 (11) 228963
(41) 2017 07 03
(51) A61B 5/11 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
(21) 417013
(22) 2016 04 28
(30) P.3415431
2015 12 21
PL
(72) DEREJCZYK JAROSŁAW, Tychy (PL); PŁOSKA MONIKA, Łazy (PL);
KAWA JACEK, Mysłowice (PL)
(73) EMC SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Tester do kontroli sprawności psychofizycznej człowieka
B1 (11) 220111
(41) 2014 02 03
(51) A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
(21) 400191
(22) 2012 07 30
(72) KOZAKIEWICZ MARCIN, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Płytka do zespalania złamań wyrostka kłykciowego z gałęzią
żuchwy
B1 (11) 228870
(41) 2017 02 27
(51) A61B 17/80 (2006.01)
(21) 413614
(22) 2015 08 21
(72) MARCZYŃSKI WOJCIECH JÓZEF, Warszawa (PL); KRZYŻEK
ANDRZEJ, Białystok (PL); SOBOLEWSKI ANDRZEJ, Białystok (PL);
SAMSONOWICZ MACIEJ, Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Urządzenie do osteotomii
B1 (11) 228993
(41) 2017 11 20
(51) A61B 34/20 (2016.01)
A61B 1/06 (2006.01)
(21) 419600
(22) 2016 11 25
(72) ŻUK MAGDALENA, Prudnik (PL); ŚWIĄTEK-NAJWER EWELINA,
Wrocław (PL); PIETRUSKI PIOTR, Warszawa (PL); MAJAK MARCIN,
Radomsko (PL); POPEK MICHAŁ, Wrocław (PL); JAWOROWSKI
JANUSZ, Warszawa (PL); KULAS ZBIGNIEW, Wrocław (PL); GÓRSKI
KAMIL, Wojcieszyce (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); WARSZAWSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) System interaktywnej rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych, w szczególności obrazów fluorescencyjnych
B1 (11) 228940
(41) 2017 08 16
(51) A61F 2/18 (2006.01)
(21) 416059
(22) 2016 02 08
(72) SKARŻYŃSKI HENRYK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU, Warszawa (PL)
(54) Proteza kosteczki słuchowej
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B1 (11) 229009
(41) 2014 11 24
(51) A61F 13/49 (2006.01)
A61F 13/496 (2006.01)
(21) 403844
(22) 2013 05 10
(72) PRZYBYLSKI TOMASZ, Brodnica (PL); ĆWIERTNIA
MAGDALENA, Toruń (PL); RYCHLIK JOANNA, Brodnica (PL)
(73) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Jednorazowy wyrób chłonny
B1 (11) 228855
(41) 2017 01 16
(51) A61K 31/575 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61K 8/63 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(21) 413038
(22) 2015 07 06
(72) DRĄG-ZALESIŃSKA MAŁGORZATA, Wrocław (PL); KULBACKA
JULITA, Wrocław (PL); SACZKO JOLANTA, Wrocław (PL); DRĄG
MARCIN, Wrocław (PL); PORĘBA MARCIN, Lubin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie pochodnej betuliny do wytwarzania preparatu
do stymulowania syntezy kolagenu
B1 (11) 229027
(41) 2015 07 06
(51) A61K 33/26 (2006.01)
A61K 49/10 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
(21) 406711
(22) 2013 12 27
(72) ZAPOTOCZNY BARTŁOMIEJ, Zielona Góra (PL); DUDEK
MIROSŁAW ROMAN, Zielona Góra (PL); KOZIOŁ JACEK,
Zielona Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych
nanocząstek tlenku żelaza
B1 (11) 228823
(41) 2016 10 24
(51) A61K 33/26 (2006.01)
(21) 412147
(22) 2015 04 23
(72) STARZYŃSKI RAFAŁ RADOSŁAW, Garwolin (PL); LIPIŃSKI
PAWEŁ PIOTR, Warszawa (PL); STAROŃ ROBERT, Pułtusk (PL)
(73) INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Jastrzębiec (PL)
(54) Kompozycja do suplementacji prosiąt żelazem
B1 (11) 228741
(41) 2016 05 23
(51) A61K 47/50 (2017.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(62) 374523
(21) 413302
(22) 2003 05 02
(30) 60/377,440
2002 05 02
US
(86) 2003 05 02
PCT/US03/13910
(87) 2003 11 13
WO03/092623
(72) KUNZ ARTHUR, New City (US); MORAN JUSTIN KEITH,
Valley Cottage (US); RUBINO JOSEPH THOMAS, Towaco (US); JAIN
NEERA, New City (US); VIDUNAS EUGENE JOSEPH,
Middletown (US); SIMPSON JOHN MCLEAN, Upper Nyack (US);
ROBBINS PAUL DAVID, Upper Nyack (US); MERCHANT NISHITH,
Palisades Park (US); DIJOSEPH JOHN FRANCIS,
Woodbridge (US); RUPPEN MARK EDWARD, Garnerville (US);
DAMLE NITIN KRISHNAJI, Upper Saddle River (US); POPPLEWELL
ANDREW GEORGE, Staines (GB)
(73) WYETH HOLDINGS LLC, Nowy Jork (US)
(54) Koniugaty pochodna kalicheamycyny/przeciwciało przeciwko
CD22 oraz ich zastosowanie
B1 (11) 228853
(51) A61L 27/00 (2006.01)

(41) 2017 01 16
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(21) 413009
(22) 2015 07 03
(72) AMBROZIAK MACIEJ, Teresin (PL); CHŁOPEK JAN, Kraków (PL);
GUT GRZEGORZ, Błonie (PL)
(73) AMBROZIAK MACIEJ, Teresin (PL); CHŁOPEK JAN, Kraków (PL);
GUT GRZEGORZ, Błonie (PL)
(54) Implant kostny o właściwościach osteoindukcyjnych
B1 (11) 228978
(41) 2013 10 14
(51) A61M 5/50 (2006.01)
A61M 5/178 (2006.01)
A61M 5/315 (2006.01)
(21) 398707
(22) 2012 04 02
(72) MICHALCZEWSKI BENEDYKT, Radom (PL)
(73) MICHALCZEWSKI BENEDYKT, Radom (PL)
(54) Jednorazowa strzykawka lekarska
B1 (11) 228819
(41) 2016 10 24
(51) A61M 15/00 (2006.01)
(21) 412009
(22) 2015 04 16
(72) CHUDY ZBIGNIEW, Legionowo (PL); LUDWICKI KAMIL PIOTR,
Rypin (PL)
(73) CHUDY ZBIGNIEW, Legionowo (PL); LUDWICKI KAMIL PIOTR,
Rypin (PL)
(54) Inhalator pojedynczej dawki suchego proszku
B1 (11) 229007
(41) 2014 08 04
(51) B01D 21/18 (2006.01)
(21) 402593
(22) 2013 01 28
(72) STEC KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) „EKO-MONTAŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Zgarniacz powierzchniowy
B1 (11) 229000
(41) 2014 04 14
(51) B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/18 (2006.01)
(21) 401129
(22) 2012 10 10
(72) BOROWIEC ZDZISŁAW, Kraków (PL); RUDKOWSKI MAREK,
Kraków (PL)
(73) NGV AUTOGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób obróbki biogazu i układ instalacji do obróbki biogazu
B1 (11) 228994
(41) 2014 07 21
(51) B01D 53/62 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 402460
(22) 2013 01 17
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL);
MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL); WANAG AGNIESZKA,
Szczecin (PL); BUBACZ KAMILA, Szczecin (PL); MOZIA SYLWIA,
Szczecin (PL); PRZEPIÓRSKI JACEK, Bezrzecze (PL); TRYBA BEATA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób adsorpcji gazowego CO2
B1 (11) 228748
(41) 2016 07 18
(51) B01J 19/12 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
H05B 6/64 (2006.01)
H05B 6/80 (2006.01)
(21) 410941
(22) 2015 01 16
(72) WITKIEWICZ KONRAD, Goleniów (PL); NASTAJ JÓZEF, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób regeneracji złoża adsorbentu z wykorzystaniem ogrzewania mikrofalowego i urządzenie do regeneracji złoża adsorbentu
z wykorzystaniem ogrzewania mikrofalowego
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B1 (11) 228750
(41) 2016 12 05
(51) B01J 19/12 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
H05B 6/64 (2006.01)
H05B 6/80 (2006.01)
(21) 412401
(22) 2015 05 21
(72) WITKIEWICZ KONRAD, Goleniów (PL); NASTAJ JÓZEF, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do regeneracji złoża adsorbentu z zastosowaniem
ogrzewania mikrofalowego
B1 (11) 228799
(41) 2016 08 29
(51) B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(21) 411387
(22) 2015 02 25
(72) WŁÓKA DARIUSZ, Kłobuck (PL); KACPRZAK MAŁGORZATA,
Koziegłówki (PL); GROBELAK ANNA, Kokawa (PL); PLACEK
AGNIESZKA, Parzymiechy (PL); NAPORA ANNA, Koniecpol (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób otrzymywania nośnika do przedłużania działania substancji aktywnych
B1 (11) 228912
(41) 2017 06 19
(51) B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01D 53/44 (2006.01)
(21) 415293
(22) 2015 12 14
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny adsorbentu i katalizatora haloizytowego zwłaszcza do obniżania emisji toksycznych związków
organicznych w procesie spalania brykietów wykonanych z palnej
frakcji sortowanych odpadów komunalnych
B1 (11) 228802
(41) 2016 09 12
(51) B01J 20/32 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
(21) 411446
(22) 2015 03 02
(72) SZALA MARCIN, Chorzów (PL); CZYŻ KAROLINA,
Czechowice-Dziedzice (PL); JĘDRSZCZYK RAFAŁ, Mysłowice (PL); KUNA
KAROL, Katowice (PL); NYCZ JACEK, Chorzów (PL); FEIST BARBARA,
Katowice (PL); PODSIADŁY RADOSŁAW, Łódź (PL); STRZELCZYK
RAFAŁ, Dzierzgów (PL); GRZELAKOWSKA ALEKSANDRA,
Gołębiew Nowy (PL); NAMIEŚNIK JACEK, Gdańsk (PL); GĘBICKI
JACEK, Gdańsk (PL); KONOPACKA-ŁYSKAWA DONATA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); POLITECHNIKA GDAŃSKA,
Gdańsk (PL)
(54) Sposób sorpcji jonów metali ciężkich oraz tkanina poliestrowa
do realizacji tego sposobu
B1 (11) 228840
(41) 2016 12 19
(51) B01J 21/16 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
(21) 412600
(22) 2015 06 05
(72) SZCZEPANIK BEATA, Kielce (PL); SŁOMKIEWICZ PIOTR M.,
Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania fotokatalizatora haloizytowego zwłaszcza do utleniania jonów siarczkowych w uzdrowiskowych ściekach
pokąpielowych
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B1 (11) 228844
(41) 2016 12 19
(51) B01J 23/30 (2006.01)
B01J 21/08 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
C07C 29/14 (2006.01)
(21) 412726
(22) 2015 06 15
(72) ROGOWSKI JACEK, Łódź (PL); BINCZARSKI MICHAŁ,
Brześć Kujawski (PL); DZIUGAN PIOTR, Zgierz (PL); KARSKI
STANISŁAW, Łódź (PL); MODELSKA MAGDALENA, Łódź (PL);
WITOŃSKA IZABELA, Łódź (PL); KUBIAK ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania katalizatora nanokompozytowego katalizującego reakcję redukcji furfuralu do alkoholu tetrahydrofurfurylowego w fazie wodnej
B1 (11) 228746
(41) 2014 01 07
(51) B01J 29/90 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
(21) 399666
(22) 2012 06 26
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA,
Czaplinek (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego Ti-SBA-15
B1 (11) 228939
(41) 2017 08 16
(51) B02C 4/02 (2006.01)
(21) 415994
(22) 2016 02 01
(72) NAWROCKI BOLESŁAW, Żnin (PL)
(73) NAWROCKI BOLESŁAW, Żnin (PL)
(54) Kruszarka zwłaszcza do pasz granulowanych
B1 (11) 228838
(41) 2016 12 05
(51) B02C 4/28 (2006.01)
B02C 2/08 (2006.01)
E21C 27/20 (2006.01)
(21) 412415
(22) 2015 05 21
(72) SZKUDLAREK ZBIGNIEW, Gliwice (PL); HUPA BOGUSŁAW,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Kruszarka kratowa zwłaszcza dla kopalń miedzi
B1 (11) 229006
(41) 2014 04 14
(51) B02C 13/04 (2006.01)
B02C 13/28 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
(21) 401174
(22) 2012 10 12
(72) ŁAPA ROBERT, Julianka (PL)
(73) SOŁTYS EDYTA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CENTER, Częstochowa (PL)
(54) Linia technologiczna do przerobu odpadów
B1 (11) 229039
(41) 2012 10 08
(51) B02C 17/00 (2006.01)
(21) 394418
(22) 2011 04 01
(72) GAŁUSZKIEWICZ ZBIGNIEW, Kalety (PL); SOSIŃSKI RYSZARD,
Częstochowa (PL); NAPIERAŁA HALINA, Osiek (PL)
(73) GAŁUSZKIEWICZ ZBIGNIEW, Kalety (PL); SOSIŃSKI RYSZARD,
Częstochowa (PL); BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Dezintegrator elektromagnetyczny
B1 (11) 228901
(51) B03C 3/02 (2006.01)
H01L 35/28 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)

(41) 2017 05 22
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(21) 414788
(22) 2015 11 13
(72) WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF, Więckowice (PL); WÓJCIK
TADEUSZ, Kielce (PL); SZTEKLER KAROL, Częstochowa (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ przetwarzania energii cieplnej gazu w elektrofiltrze
B1 (11) 228880
(41) 2017 03 27
(51) B03C 3/76 (2006.01)
(21) 414015
(22) 2015 09 15
(72) RYGUŁA CZESŁAW, Pszczyna (PL); KURZ MIROSŁAW,
Żywiec (PL); RAJWA RAJMUND, Pszczyna (PL)
(73) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL)
(54) Drąg strzepujący elektrod zbiorczych w elektrofiltrze
B1 (11) 229001
(41) 2014 04 28
(51) B03C 7/02 (2006.01)
(21) 401287
(22) 2012 10 19
(72) MISZEWSKI SŁAWOMIR, Brzozówka (PL); SZUMSKI ZBIGNIEW,
Toruń (PL); BŁASZKOWSKI MARIUSZ, Chełmża (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych
B1 (11) 228836
(41) 2017 07 31
(51) B05B 15/12 (2006.01)
B05C 15/00 (2006.01)
(21) 415920
(22) 2016 01 26
(72) PNIAK JURAND, Krosno (PL)
(73) POTOCKI PIOTR ECO-LINE, Krosno (PL)
(54) Kabina lakiernicza
B1 (11) 228968
(41) 2017 11 20
(51) B08B 9/032 (2006.01)
B08B 5/02 (2006.01)
E03F 1/00 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
(21) 417177
(22) 2016 05 12
(72) SZUSTER MIROSŁAW, Naramice (PL)
(73) SZUSTER MIROSŁAW SZUSTER CONSULTING, Naramice (PL)
(54) Sposób płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego oraz
urządzenie pompowe ścieków
B1 (11) 228874
(41) 2017 03 13
(51) B08B 9/093 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
(21) 413758
(22) 2015 08 31
(72) WASIAK MACIEJ PAWEŁ, Warszawa (PL); WASIAK MICHAŁ
MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) CORTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób czyszczenia przestrzeni międzydennej i/lub międzyściennej zbiornika magazynowego
B1 (11) 229024
(41) 2015 06 22
(51) B22F 1/00 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/505 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
(21) 406467
(22) 2013 12 11
(72) GUBERNAT AGNIESZKA, Zabierzów (PL); ZYCH ŁUKASZ,
Pisary (PL); WIERZBA WIKTORIA, Bochnia (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów metodą odlewania z gęstwy
lejnej na bazie węglika krzemu
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B1 (11) 228956
(41) 2017 10 09
(51) B23P 15/02 (2006.01)
C23C 16/06 (2006.01)
(21) 416694
(22) 2016 03 30
(72) KOZIK DOMINIK, Rzeszów (PL); BORTO ARTUR,
Suchowola (PL); ZWOLAK JAN, Kraków (PL); SKRZYPEK STANISŁAW,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Powłoka ochronna na łopatki sprężarki silnika turbinowego
B1 (11) 228909
(41) 2017 06 19
(51) B24C 1/00 (2006.01)
B29C 33/72 (2006.01)
(21) 415234
(22) 2015 12 10
(72) KONEK TADEUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) KONEK PSN SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób czyszczenia i regeneracji form do przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich elementów
B1 (11) 228908
(41) 2017 06 19
(51) B25B 15/02 (2006.01)
B25B 15/00 (2006.01)
B25B 23/12 (2006.01)
(21) 415188
(22) 2015 12 08
(72) JANISZEWSKI KRYSTIAN, Sosnowiec (PL); CICHY ALEKSANDER,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); INTERLIFT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Klucz do montażu zaślepek w drzwiach szybów dźwigów osobowych
B1 (11) 228789
(41) 2016 02 15
(51) B27C 3/06 (2006.01)
B23B 51/00 (2006.01)
(21) 409162
(22) 2014 08 12
(72) MARKIEWICZ JERZY, Siedlec (PL)
(73) MARKIEWICZ JERZY, Siedlec (PL)
(54) Sposób wykonywania tulei drewnianych
B1 (11) 229036
(41) 2017 07 17
(51) B27F 1/02 (2006.01)
B27G 13/14 (2006.01)
(21) 415765
(22) 2016 01 12
(72) JANOSZEK PAWEŁ, Przystajń (PL)
(73) JANOSZEK PAWEŁ ENVUN, Przystajń (PL)
(54) Ostrze zwłaszcza do połączenia klinowego na mikrowczepy
z wypustkami oraz sposób otrzymywania trwałego połączenia pomiędzy elementami drewnianymi
B1 (11) 228919
(41) 2017 07 03
(51) B27L 11/00 (2006.01)
B02C 18/22 (2006.01)
(21) 415425
(22) 2015 12 21
(72) JOŃSKI JAN, Siedlce (PL); MIEŚCICKI JACEK, Zbuczyn (PL)
(73) JOŃSKI JAN, Siedlce (PL)
(54) Rębak tarczowy do drewna ze zbiornikiem-chłodnicą oleju
i z rozdrabniaczem zrębków
B1 (11) 228798
(41) 2016 08 29
(51) B28B 5/00 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/00 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
(21) 411308
(22) 2015 02 19
(72) DRATWA ROMAN STANISŁAW, Kalety (PL); DRATWA
MAGDALENA MARIA, Kalety (PL)
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(73) WPŻ ELBUD GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Owśnice (PL)
(54) Sposób wytwarzania prefabrykowanych żelbetowych płyt
fundamentowych pod słupy wysokiego napięcia o zwiększonych
własnościach wytrzymałościowych
B1 (11) 228942
(41) 2017 08 28
(51) B29B 9/06 (2006.01)
B29B 9/16 (2006.01)
B29C 64/00 (2017.01)
(21) 416210
(22) 2016 02 22
(72) ZELCER MATEUSZ, Lubanów (PL); GRALA PIOTR, Łódź (PL)
(73) P3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania filamentu do druków 3D
B1 (11) 228835
(41) 2015 02 02
(51) B29C 45/14 (2006.01)
B28B 7/24 (2006.01)
(21) 404921
(22) 2013 07 30
(72) SYKULSKI KRZYSZTOF, Mirowszczyzna (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania detali z tworzyw sztucznych
B1 (11) 229028
(41) 2015 08 17
(51) B29C 47/00 (2006.01)
B29B 7/00 (2006.01)
(21) 407151
(22) 2014 02 12
(72) MISZEWSKI SŁAWOMIR, Brzozówka (PL); IGNACZAK IRENA,
Toruń (PL); SKOTARCZAK STANISŁAW, Toruń (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Strefa zasilania wytłaczarki ślimakowej
B1 (11) 228930
(41) 2017 07 17
(51) B29C 64/165 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 415793
(22) 2016 01 14
(72) KROKOSZ JACEK, Kraków (PL); SOBCZAK JERZY,
Wieliczka (PL); GIL ANDRZEJ, Regulice (PL); PABIŚ RAFAŁ,
Kraków (PL); ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW, Kraków (PL); STEFAŃSKI
ZBIGNIEW, Kraków (PL); NOSAL KRZYSZTOF, Kraków (PL);
PICHNIARCZYK PAWEŁ, Bibice (PL); SZELĄG HENRYK, Kraków (PL);
NIZIURSKA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE, Kraków (PL);
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo
do wykonywania modeli w technice 3D
B1 (11) 228959
(41) 2017 10 23
(51) B29C 64/245 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 416846
(22) 2016 04 18
(72) SYDOW PIOTR, Poznań (PL); MICHALSKI TOMASZ, Poznań (PL);
MASLEJ PIOTR, Skwierzyna (PL); NAWROCKI PIOTR,
Małachowo (PL); WOJTKO KAMIL, Stare Bojanowo (PL); KARDACH
KRZYSZTOF, Poznań (PL); SIERZPUTOWSKI KONRAD, Poznań (PL)
(73) OMNI3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Platforma robocza drukarki 3D oraz drukarka 3D zawierająca
taką platformę roboczą
B1 (11) 229019
(51) B32B 3/12 (2006.01)
B32B 37/06 (2006.01)
(21) 405957

(41) 2015 05 11
(22) 2013 11 07
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(72) TRZCIŃSKI STANISŁAW, Iława (PL)
(73) TRZCIŃSKA DOROTA P.P.H.U. ASIA, Iława (PL)
(54) Linia produkcyjna płyty papierowej typu plaster miodu
B1 (11) 228784
(41) 2016 07 04
(51) B32B 21/13 (2006.01)
B32B 21/04 (2006.01)
B32B 21/14 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
(21) 410354
(22) 2014 12 30
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Poznań (PL); KAMISIŃSKI TADEUSZ,
Zabierzów (PL); BATKO WOJCIECH, Rząska (PL); DZIURKA DOROTA,
Środa Wielkopolska (PL); MIRSKI RADOSŁAW, Śrem (PL); FLACH
ARTUR, Kraków (PL); PILCH ADAM, Wisła (PL); MAJEWSKI ADAM,
Inowrocław (PL); ROSZYK EDWARD, Kolniczki (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym
B1 (11) 228897
(41) 2017 05 08
(51) B32B 27/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 29/04 (2006.01)
(21) 414555
(22) 2015 10 27
(72) ROMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL); SZPILSKA KATARZYNA,
Bliszczyce (PL); WOJTALA ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); GRITTNER JOLANTA,
Ujazd (PL); KRASUSKA AGATA, Wrzosy (PL); KUDŁA STANISŁAW,
Kędzierzyn-Koźle (PL); SKONIECZNA AGATA, Włocłwek (PL);
SZCZEPAŃSKI ROBERT, Włocłwek (PL); GRZĄDZIEL ROBERT,
Włocłwek (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); GRZĄDZIEL INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(54) Wielowarstwowa uszczelka
B1 (11) 228949
(41) 2017 09 11
(51) B41M 1/02 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
(21) 416340
(22) 2016 03 01
(72) SMOK ŁUKASZ, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(73) ANIFLEX SPÓŁKA JAWNA GŁOWACKA I WSPÓLNICY,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(54) Sposób wytwarzania etykiet z elementami zabezpieczającymi
B1 (11) 228923
(41) 2017 07 03
(51) B60D 1/06 (2006.01)
B60D 1/14 (2006.01)
(21) 415571
(22) 2015 12 29
(72) WALKIEWICZ DARIUSZ, Busko-Zdrój (PL)
(73) WALKIEWICZ DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE DEXWAL, Busko-Zdrój (PL)
(54) Gniazdo sztywne do zaczepu kulowego pojazdu
B1 (11) 228834
(41) 2015 08 31
(51) B60G 11/12 (2006.01)
B60G 7/02 (2006.01)
F16F 1/38 (2006.01)
(21) 407313
(22) 2014 02 24
(72) SZLAMA RAFAŁ, Wzdów (PL); MARCHEL ANDRZEJ, Sanok (PL);
LISZKA ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok (PL)
(54) Tuleja tłumiąca drgania
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B1 (11) 228774
(41) 2016 02 29
(51) B60M 1/02 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
(21) 409200
(22) 2014 08 18
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego
B1 (11) 228775
(41) 2016 02 29
(51) B60M 1/02 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
(21) 409201
(22) 2014 08 18
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego
B1 (11) 228933
(41) 2017 07 31
(51) B60M 1/18 (2006.01)
(21) 415866
(22) 2016 01 20
(72) KUCA MIROSŁAW, Stare Brynki (PL); KUCA DAMIAN,
Szczecin (PL); PESTRAK RAFAŁ, Chociwel (PL); SZAJNERT WITOLD,
Warszawa (PL); LEOSZEWSKI PIOTR, Szczecin (PL); SAMBORSKI
ATRUR, Gryfino (PL); MAJCHRZYCKI ADAM, Poznań (PL)
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard (PL)
(54) Izolator sekcyjny sieci trakcyjnej
B1 (11) 228831
(41) 2017 02 27
(51) B60M 1/20 (2006.01)
B60M 1/22 (2006.01)
B60M 1/225 (2006.01)
(21) 413624
(22) 2015 08 23
(72) BOGACKI ADOLF, Szczecin (PL); GREGUŁA RYSZARD,
Police (PL); BŁĘDOWSKI LESZEK, 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) Wysięgnik przewodu uszyniającego
B1 (11) 228809
(41) 2016 09 12
(51) B61B 3/02 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
(21) 411521
(22) 2015 03 09
(72) ZIELEŹNY WOJCIECH, Rybnik (PL); KUPCZAK SZYMON, Rybnik (PL)
(73) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SPÓŁKA AKCYJNA, Żory (PL)
(54) Zespół napędowy górniczej kolejki podwieszonej
B1 (11) 228822
(41) 2016 10 24
(51) B61C 9/48 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
B61C 15/08 (2006.01)
(21) 412046
(22) 2015 04 16
(72) JANAS SEBASTIAN, Gliwice (PL); SZKUDLAREK ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); HUPA BOGUSŁAW, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Mocownik jednostki napędowej zwłaszcza dla koła kolejki górniczej
B1 (11) 228821
(51) B61G 5/02 (2006.01)
B61G 1/36 (2006.01)

(41) 2016 10 24
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(21) 412023
(22) 2015 04 17
(72) WOJNAROWICZ MARIUSZ, Przemyśl (PL)
(73) FABRYKA APARATURY ELEKTROMECHANICZNEJ FANINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Przemyśl (PL)
(54) Zespół zabezpieczenia sprzęgu międzywagonowego
B1 (11) 228871
(41) 2016 12 05
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
A47J 47/00 (2006.01)
(21) 413620
(22) 2015 08 21
(72) JAGODZIŃSKI MICHAŁ, Miedziana Góra (PL)
(73) DS SMITH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Opakowanie ekspozycyjne
B1 (11) 228813
(41) 2016 10 10
(51) B65D 25/48 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)
(21) 411823
(22) 2015 04 01
(72) ŁOLIK MARCIN, Warszawa (PL)
(73) ŁOLIK MARCIN, Warszawa (PL)
(54) Ustnik do picia z puszki
B1 (11) 228790
(41) 2016 03 14
(51) B65D 47/20 (2006.01)
B05B 1/30 (2006.01)
A01G 25/16 (2006.01)
(21) 409430
(22) 2014 09 09
(72) IWANEJKO ZDZISŁAW, Warszawa (PL)
(73) IWANEJKO ZDZISŁAW IWANEJKO ELECTRONICS, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do nalewania lub wylewania cieczy
B1 (11) 228883
(41) 2017 03 27
(51) B65D 83/04 (2006.01)
(21) 414107
(22) 2015 09 22
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Dozownik
B1 (11) 228960
(41) 2017 11 06
(51) B65D 88/26 (2006.01)
B65D 90/08 (2006.01)
(21) 416972
(22) 2016 04 26
(72) MAĆKOWIAK RAFAŁ, Poniec (PL)
(73) CUBATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pogorzela (PL)
(54) Silos lejowy
B1 (11) 228929
(41) 2017 07 17
(51) B65F 9/00 (2006.01)
B30B 9/30 (2006.01)
(21) 415710
(22) 2016 01 04
(72) PAWEŁCZYK DARIUSZ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-EKSPORTOWE ZENTEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(54) Kompaktor przewoźny
B1 (11) 228944
(41) 2017 08 28
(51) B65G 15/00 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
G08C 25/04 (2006.01)
(21) 416223
(22) 2016 02 22
(72) ŁAZARZ BOGUSŁAW, Zawiercie (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sygnalizator zacierania krążnika przenośnika taśmowego
B1 (11) 228931
(41) 2017 07 31
(51) B65G 21/14 (2006.01)
A01D 51/00 (2006.01)
(21) 415822
(22) 2016 01 18
(72) ŁUCZAK STANISŁAW, Bartochów (PL)
(73) ŁUCZAK STANISŁAW ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE,
Bartochów (PL)
(54) Polowy transporter do zbioru warzyw
B1 (11) 228873
(41) 2017 03 13
(51) B65G 49/06 (2006.01)
(21) 413728
(22) 2015 08 28
(72) WYSOCKI RAFAŁ, Lubichowo (PL)
(73) WYSOCKA EWELINA GLASS-SERWIS, Lubichowo (PL)
(54) Automatyczny magazyn tafli szklanych
B1 (11) 228992
(41) 2017 10 09
(51) B65G 53/02 (2006.01)
B65G 11/00 (2006.01)
(21) 416643
(22) 2016 03 25
(72) MIAZGA JERZY, Stalowa Wola (PL)
(73) CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ DOMLUX NIEZNALSKI
ANDRZEJ, NOWAK MAREK SPÓŁKA JAWNA, Stalowa Wola (PL)
(54) Urządzenie do grawitacyjnego transportu materiałów sypkich,
zwłaszcza ziarnistych płodów rolnych
B1 (11) 228804
(41) 2017 05 08
(51) B65H 57/22 (2006.01)
B65H 59/00 (2006.01)
(21) 414660
(22) 2015 11 03
(72) KALISZ JAN, Rzeszów (PL); KALISZ RAFAŁ, Rzeszów (PL);
KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); WRONIKOWSKI MARIAN,
Hornówek (PL); KIEŁB MAREK, Rogóżno (PL); KRZEMIŃSKI PIOTR,
Lublin (PL); WIECHNIAK ROBERT, Brzączowice (PL); WALAT
BARTOSZ, Trzebownisko (PL); BAJAK WIESŁAW,
Ożarów Mazowiecki (PL); BAJAK JERZY, Ożarów Mazowiecki (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL); BAJAK WIESŁAW, Ożarów Mazowiecki (PL); BAJAK
JERZY, Ożarów Mazowiecki (PL)
(54) Uniwersalny kompensator suwakowy
B1 (11) 228743
(41) 2016 05 09
(51) B65H 75/24 (2006.01)
B65H 18/04 (2006.01)
(21) 410056
(22) 2014 11 04
(72) WOLSZCZAK PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt rury nawojowej
B1 (11) 228812
(41) 2016 10 10
(51) B66C 5/02 (2006.01)
B66C 17/00 (2006.01)
(21) 411816
(22) 2015 03 30
(72) GRABOWSKI EUGENIUSZ, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE EMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Czołownica suwnicy
B1 (11) 228814
(41) 2016 10 10
(51) B66C 23/52 (2006.01)
B66C 23/70 (2006.01)
(21) 411830
(22) 2015 03 31
(72) PASZKIEWICZ TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) PROTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Wielofunkcyjny żuraw okrętowy
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B1 (11) 228851
(41) 2017 01 02
(51) B66F 11/04 (2006.01)
E04G 3/18 (2006.01)
E04G 3/20 (2006.01)
E04G 3/24 (2006.01)
E04G 3/30 (2006.01)
A47L 3/02 (2006.01)
(21) 412913
(22) 2015 06 29
(72) CHOLEWA WOJCIECH, Bytom (PL); MOCZULSKI WOJCIECH,
Rudno (PL); JANUSZKA MARCIN, Gliwice (PL); PANFIL
WAWRZYNIEC, Rybnik (PL); PRZYSTAŁKA PIOTR, Jaworzno (PL);
TARGOSZ MIROSŁAW, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do poruszania się po pionowych obiektach budowlanych, zwłaszcza chłodniach kominowych i zaporach wodnych
B1 (11) 228779
(41) 2016 07 04
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 410786
(22) 2014 12 29
(72) JAGIEŁŁO JOANNA, Ryki (PL); AKSIENIONEK MAGDALENA,
Warszawa (PL); LIPIŃSKA LUDWIKA, Warszawa (PL); KRUCIŃSKA
IZABELLA, Łódź (PL); PUCHALSKI MICHAŁ, Łódź (PL); SKRZETUSKA
EWA, Łódź (PL); DRACZYŃSKI ZBIGNIEW, Grotniki-Ustronie (PL);
KLUSEK ZBIGNIEW, Łódź (PL); DĄBROWSKI-WIEWIÓRCZYN PAWEŁ,
Łask (PL); WŁASNY IGOR, Łódź (PL); ROGALA MACIEJ, Łódź (PL);
SIERADZKI ZBIGNIEW, Łódź (PL); KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wykończenia tekstyliów z włókien syntetycznych nadającego im właściwości antyelektrostatyczne i przewodnictwo
powierzchniowe
B1 (11) 229018
(41) 2015 05 11
(51) C01B 6/06 (2006.01)
(21) 405825
(22) 2013 10 29
(72) JURKOWSKI JAKUB, Warszawa (PL); KOZIOŁ ANDRZEJ,
Lubartów (PL); PIETRZYKOWSKI ANTONI, Warszawa (PL);
WŁODARSKA AGATA, Warszawa (PL); ZYGMUNT BOGDAN,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania stabilizowanego wodorku glinu
B1 (11) 228767
(41) 2015 12 21
(51) C01B 13/02 (2006.01)
(21) 408684
(22) 2014 06 20
(72) NOWAK RYSZARD, Rzeszów (PL); GROMADA MAGDALENA,
Rzeszów (PL); BLOK ZBIGNIEW, Rzeszów (PL); KRAUZ MARIUSZ,
Podlesie (PL); KLUCZOWSKI RYSZARD, Rzeszów (PL); GRABOWY
MAREK, Olchowa (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do separacji tlenu z powietrza atmosferycznego
B1 (11) 229008
(41) 2014 10 27
(51) C01B 13/14 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 403568
(22) 2013 04 17
(72) LEWIŃSKI JANUSZ, Józefów (PL); SOKOŁOWSKI KAMIL,
Warszawa (PL); CIEŚLAK ANNA, Puławy (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); INSTYTUT
CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych
na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie
B1 (11) 229015
(51) C01B 25/32 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)

(41) 2015 02 02
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(21) 404820
(22) 2013 07 23
(72) CIACH TOMASZ, Warszawa (PL); DUSZYŃSKA EWA,
Ostrów Mazowiecka (PL); WOJASIŃSKI MICHAŁ, Wołomin (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytowych
B1 (11) 229005
(41) 2014 10 27
(51) C01B 31/06 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
(21) 403558
(22) 2013 04 16
(72) KRUSZEWSKI MIROSŁAW JAKUB, Legionowo (PL); CIUPIŃSKI
ŁUKASZ, Kolbuszowa (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Mieszanka proszku miedzi i diamentu, zwłaszcza do wytwarzania materiałów kompozytowych oraz zastosowanie alkoholu izopropylowego do wytwarzania mieszanki proszku miedzi i diamentu
B1 (11) 228982
(41) 2017 06 19
(51) C01G 47/00 (2006.01)
(21) 419861
(22) 2016 12 16
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); CISZEWSKI MATEUSZ, Katowice (PL);
DRZAZGA MICHAŁ, Sosnowiec (PL); MALARZ JOANNA,
Bielsko-Biała (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN
KRYSTYNA, Gliwice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);
MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); SŁODEK ANETA, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH,
Gliwice (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) rubidu
B1 (11) 228983
(41) 2017 06 19
(51) C01G 47/00 (2006.01)
(21) 419862
(22) 2016 12 16
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); CISZEWSKI MATEUSZ, Katowice (PL);
DRZAZGA MICHAŁ, Sosnowiec (PL); MALARZ JOANNA,
Bielsko-Biała (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN
KRYSTYNA, Gliwice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); ZYCH
DAWID, Tarnowskie Góry (PL); FILAPEK MICHAŁ,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice (PL);
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania bezwodnego renianu(VII) chromu (III)
B1 (11) 228984
(41) 2017 07 17
(51) C01G 47/00 (2006.01)
B01D 61/42 (2006.01)
(21) 419863
(22) 2016 12 16
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL);
PIETEK GRZEGORZ, Gliwice (PL); DUBRAWSKI MAREK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania kwasu renowego (VII)
B1 (11) 228985
(41) 2017 06 19
(51) C01G 47/00 (2006.01)
(21) 419864
(22) 2016 12 16
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); CISZEWSKI MATEUSZ, Katowice (PL);
DRZAZGA MICHAŁ, Sosnowiec (PL); MALARZ JOANNA,
Bielsko-Biała (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN
KRYSTYNA, Gliwice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);
SŁODEK ANETA, Katowice (PL); SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA,
Bytom (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH,
Gliwice (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania bezwodnego renianu(VII) glinu
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B1 (11) 228986
(41) 2017 07 17
(51) C01G 47/00 (2006.01)
(21) 419865
(22) 2016 12 16
(72) BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); MALARZ JOANNA, Bielsko-Biała (PL);
CISZEWSKI MATEUSZ, Katowice (PL); DRZAZGA MICHAŁ,
Sosnowiec (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN
KRYSTYNA, Gliwice (PL); PENKALA MATEUSZ, Pszczyna (PL);
PAJĄK MICHAŁ, Sosnowiec (PL); MARCOL BEATA, Gaszowice (PL);
PIETRASZUK CEZARY, Wrocław (PL); ŻAK PATRYCJA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH,
Gliwice (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania renianu(VII) tetraaminaplatyny(II)
B1 (11) 228987
(41) 2017 07 17
(51) C01G 47/00 (2006.01)
(21) 419866
(22) 2016 12 16
(72) BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); MALARZ JOANNA, Bielsko-Biała (PL);
CISZEWSKI MATEUSZ, Katowice (PL); DRZAZGA MICHAŁ,
Sosnowiec (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN
KRYSTYNA, Gliwice (PL); ZYCH DAWID, Tarnowskie Góry (PL);
MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); SZŁAPA-KULA AGATA,
Sosnowiec (PL); KULA SŁAWOMIR, Sosnowiec (PL); PIETRASZUK
CEZARY, Wrocław (PL); ŻAK PATRYCJA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH,
Gliwice (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania renianu(VII) tetraaminapalladu(II)
B1 (11) 228988
(41) 2017 07 17
(51) C01G 47/00 (2006.01)
(21) 419867
(22) 2016 12 16
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); CISZEWSKI MATEUSZ, Katowice (PL);
DRZAZGA MICHAŁ, Sosnowiec (PL); MALARZ JOANNA,
Bielsko-Biała (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN
KRYSTYNA, Gliwice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);
FILAPEK MICHAŁ, Czechowice-Dziedzice (PL); PENKALA MATEUSZ,
Pszczyna (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH,
Gliwice (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) cezu
B1 (11) 228989
(41) 2017 07 17
(51) C01G 47/00 (2006.01)
(21) 419868
(22) 2016 12 16
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); CISZEWSKI MATEUSZ, Katowice (PL);
DRZAZGA MICHAŁ, Sosnowiec (PL); MALARZ JOANNA,
Bielsko-Biała (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN
KRYSTYNA, Gliwice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);
SZŁAPA-KULA AGATA, Sosnowiec (PL); KULA SŁAWOMIR,
Sosnowiec (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH,
Gliwice (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania bezwodnego renianu(VII) miedzi(II)
B1 (11) 224416
(41) 2014 03 17
(51) C04B 35/047 (2006.01)
C04B 35/42 (2006.01)
(21) 400766
(22) 2012 09 14
(72) WOJSA JÓZEF, Gliwice (PL); PODWÓRNY JACEK,
Gliwice (PL); ZELIK WIESŁAW, Ropczyce (PL); PRZYWARA KAROL,
Łączki Kucharskie (PL)
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(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA
AKCYJNA, Ropczyce (PL)
(54) Materiały ogniotrwałe magnezjowo-chromitowe i chromitowo-magnezjowe
B1 (11) 229037
(41) 2012 07 02
(51) C04B 35/462 (2006.01)
(21) 393358
(22) 2010 12 20
(72) WOJCIECHOWSKI PIOTR, Łódź (PL); BOBOWSKA IZABELA,
Łódź (PL); WYPYCH ALEKSANDRA, Piotrków Trybunalski (PL);
ŁAZUCHIEWICZ AGNIESZKA, Szadek (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania tytanianu cynku
B1 (11) 228796
(41) 2016 08 16
(51) C05F 7/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(21) 411157
(22) 2015 02 03
(72) ANTONKIEWICZ JACEK, Kraków (PL); MICHALAK PIOTR,
Ciechocinek (PL); TARGOSZ BEATA, Wadowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); MICHALAK PIOTR HELIOCHEM,
Ciechocinek (PL); FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SPÓŁKA
AKCYJNA, Wadowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozu z osadów ściekowych
B1 (11) 228769
(41) 2015 05 25
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
(21) 408731
(22) 2014 07 01
(72) MAŁEK JAROSŁAW, Warszawa (PL); TUL ANDRZEJ,
Warszawa (PL); SIEJKO PAWEŁ, Józefów (PL)
(73) NANO-TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Nawóz dolistny wspomagający wzrost roślin
B1 (11) 228906
(41) 2017 06 05
(51) C07C 37/60 (2006.01)
C07C 39/08 (2006.01)
C07B 41/02 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 415063
(22) 2015 12 01
(72) PAMIN KATARZYNA, Tomaszowice (PL); POŁTOWICZ JAN,
Będkowice (PL)
(73) INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI
IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób utleniania fenolu do katecholu i hydrochinonu
B1 (11) 228981
(41) 2017 07 17
(51) C07C 51/09 (2006.01)
C07C 57/26 (2006.01)
(21) 419800
(22) 2016 12 14
(72) LOCHYŃSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); KOZIOŁ AGATA,
Wrocław (PL); JASNOWSKI MATEUSZ, Słubice Lubuskie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas (4-tert-butylo-1-etenylocykloheks-1-ylo)octowy i sposób
jego wytwarzania
B1 (11) 228788
(41) 2016 07 04
(51) C07C 317/28 (2006.01)
C07C 315/00 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
(21) 410794
(22) 2014 12 29
(72) KRASOWSKA DOROTA, Łódź (PL); DRABOWICZ JÓZEF,
Łódź (PL); DESKA MAŁGORZATA, Zawodzie (PL); KULAWIK
DAMIAN, Częstochowa (PL)
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(73) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE,
Częstochowa (PL)
(54) Diastereomeryczne sulfony n-alkilowo-1-fenylo-2-N,N-dimetyloaminopropylowe, sposób ich wytwarzania, oraz zastosowanie
B1 (11) 229034
(41) 2016 07 18
(51) C07C 323/66 (2006.01)
C07F 1/04 (2006.01)
C07C 319/00 (2006.01)
(21) 410955
(22) 2015 01 15
(72) ŁUCZAK JERZY, Zgierz (PL); DRABOWICZ JÓZEF, Łódź (PL);
MIKOŁAJCZYK MARIAN, Zgierz (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania soli sodowej kwasu 2-merkaptoetanosulfonowego
B1 (11) 228995
(41) 2014 01 20
(51) C07D 209/76 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 413/06 (2006.01)
A61K 31/4035 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 400000
(22) 2012 07 16
(72) KURAN BOŻENA, Mszczonów (PL); KOSSAKOWSKI JERZY,
Warszawa (PL); NAPIÓRKOWSKA MARIOLA, Żelechów (PL);
CIEŚLAK MARCIN, Łódź (PL); KAŹMIERCZAK-BARAŃSKA JULIA,
Łódź (PL); KRÓLEWSKA KAROLINA, Łódź (PL); NAWROT BARBARA,
Dąbrówka Wielka (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL);
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Nowe, podstawione pochodne dikarboksyimidów, ewentualnie
w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz ich zastosowanie
B1 (11) 228782
(41) 2016 04 25
(51) C07D 233/48 (2006.01)
C07D 233/06 (2006.01)
C07D 233/10 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
(21) 409907
(22) 2014 10 23
(72) SZACOŃ ELŻBIETA, Lublin (PL); RZĄDKOWSKA MARZENA,
Lublin (PL); KACZOR AGNIESZKA, Lublin (PL); MATOSIUK DARIUSZ,
Lublin (PL); KĘDZIERSKA EWA, Lublin (PL); FIDECKA SYLWIA,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) 1-(1-alkilo-4-arylo-4,5-dihydro-1H-imidazolo)-3-podstawione
pochodne mocznika oraz sposób ich wytwarzania i zastosowanie
B1 (11) 228998
(41) 2014 03 17
(51) C07D 233/60 (2006.01)
(21) 400733
(22) 2012 09 11
(72) NOWICKI JANUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); MOSIO-MOSIEWSKI
JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Funkcjonalizowane zasadowe ciecze jonowe
B1 (11) 229033
(41) 2015 02 16
(51) C07D 233/60 (2006.01)
(21) 408024
(22) 2014 04 28
(72) GOLDEMAN WALDEMAR, Wrocław (PL); ROJEK TOMASZ,
Wrocław (PL)
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(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas 2,6-di(imidazo-1-yl)heksanowy oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 228820
(41) 2016 10 24
(51) C07D 253/07 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 412015
(22) 2015 04 16
(72) BRANOWSKA DANUTA, Gręzów (PL); ŁAWECKA JUSTYNA,
Białki (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Nowe sulfonamidy zawierające wbudowany układ 1,2,4-triazyny
B1 (11) 228751
(41) 2017 02 27
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 413630
(22) 2015 08 24
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); DREWNOWSKA
EWA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania eteru allilowo-glicydolowego
B1 (11) 228752
(41) 2017 04 10
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
(21) 414162
(22) 2015 09 29
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL); MŁODZIK
JACEK, Borowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu na węglach aktywnych
B1 (11) 228768
(41) 2016 01 04
(51) C07D 313/14 (2006.01)
(21) 408698
(22) 2014 06 30
(72) SZCZECIŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); KRAWCZYK
HANNA, Warszawa (PL); JAKUBOWSKA JOANNA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania metoksylowych pochodnych dibenzo[b,
f]oksepiny
B1 (11) 228845
(41) 2016 12 19
(51) C07D 319/12 (2006.01)
C07B 41/08 (2006.01)
B01J 23/14 (2006.01)
B01J 23/835 (2006.01)
(21) 412768
(22) 2015 06 18
(72) WALCZAK PIOTR, Łódź (PL); BEDNAREK MELANIA, Łódź (PL);
BAŚKO MAŁGORZATA, Andrespol (PL); BIEDROŃ TADEUSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania L,L-i D,D-laktydu kwasu mlekowego
B1 (11) 228846
(41) 2017 01 02
(51) C07D 333/10 (2006.01)
(21) 412803
(22) 2015 06 22
(72) KULA JÓZEF, Łodź (PL); BONIKOWSKI RADOSŁAW, Łódź (PL);
ZUB EDYTA, Zgierz (PL); FLORKIEWICZ ALICJA, Parzyce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Pochodna tiofenu oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 229002
(51) C07D 401/10 (2006.01)

(41) 2014 05 12
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C07D 215/14 (2006.01)
C07D 241/04 (2006.01)
C07D 249/12 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 401507
(22) 2012 11 08
(72) PLECH TOMASZ, Skarżysko-Kamienna (PL); WUJEC MONIKA,
Lublin (PL); KOSIKOWSKA URSZULA, Lublin (PL); MALM ANNA,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Nowe pochodne cyprofloksacyny i sposób ich wytwarzania
B1 (11) 228742
(41) 2005 08 08
(51) C07D 401/12 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)
A61K 31/4425 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 372769
(22) 2003 05 15
(30) 60/380,836
2002 05 17
US
(86) 2003 05 15
PCT/DK03/00318
(87) 2003 11 27
WO03/097601
(72) BINDERUP ERNST TORNDAL, Taastrup (DK); DUVOLD TORE,
Frederiksberg (DK)
(73) LEO PHARMA A/S, Ballerup (DK)
(54) Proleki cyjanoguanidynowe, kompozycja farmaceutyczna zawierająca te proleki oraz związki pośrednie
B1 (11) 228875
(41) 2016 11 21
(51) C07D 409/14 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
C12N 11/00 (2006.01)
(21) 413838
(22) 2015 09 09
(72) SOŁODUCHO JADWIGA, Wrocław (PL); CABAJ JOANNA,
Wrocław (PL); ŚWIST AGNIESZKA, Wrocław (PL); JĘDRYCHOWSKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) 2-([2,2’-bitiofen]-5-ylo)- 6-([2,3’-bitiofen]-5’-ylo)-4-(5heksylotiofen-2-ylo)pirydyna, sposób jej otrzymywania oraz elektroda enzymatyczna do wykrywania związków fenolowych w roztworach wodnych
B1 (11) 228915
(41) 2016 11 21
(51) C07D 453/04 (2006.01)
(21) 415355
(22) 2015 12 17
(72) BORATYŃSKI PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); KOWALCZYK
RAFAŁ, Jelcz-Laskowice (PL); SKARŻEWSKI JACEK, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne policykliczne czwartorzędowe sole amoniowe i sposób
ich wytwarzania z analogów drzewa chinowego
B1 (11) 229016
(41) 2015 03 16
(51) C07F 7/02 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 405339
(22) 2013 09 13
(72) WILCZEWSKA AGNIESZKA ZOFIA, Białystok (PL);
MISZTALEWSKA IWONA, Kucharówka (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Sposób otrzymywania ligandów karbenów N-heterocyklicznych NHC, ich prekursorów i soli azoliowych oraz ich zastosowanie
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B1 (11) 228889
(41) 2016 12 05
(51) C07F 9/30 (2006.01)
(21) 414534
(22) 2015 10 28
(72) SOROKA MIROSŁAW, Wrocław (PL); STATKIEWICZ GRZEGORZ,
Wrocław (PL); SŁUGOCKA KAROLINA, Jelenia Góra (PL); DOMAŃSKI
MICHAŁ, Wrocław (PL); FALEWICZ PIOTR, Wrocław (PL); BROL
ANNA, Boronów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas metylenobis(4,1-cykloheksanodiylnitrilodimetyleno)
tetrakisfosfinowy i jego 2-metylo pochodna, oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 229010
(41) 2014 11 24
(51) C07F 9/40 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
(21) 403857
(22) 2013 05 13
(72) KARPOWICZ RAFAŁ, Łódź (PL); LEWKOWSKI JAROSŁAW,
Łódź (PL); MIĘKOŚ EWA, Łódź (PL); ZIELIŃSKI MAREK, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Nowe estry metylowe N-podstawionych kwasów amino(arylo-lub alkilo)metylofosfonowych oraz sposób wytwarzania estrów
metylowych N-podstawionych kwasów amino(arylo-lub alkilo)metylofosfonowych
B1 (11) 228868
(41) 2017 02 27
(51) C07K 14/50 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
(21) 413558
(22) 2015 08 13
(72) TABACZEWSKI PIOTR, Puallup (US); TABACZEWSKI MIROSŁAW,
Szamotuły (PL)
(73) TABACZEWSKI PIOTR, Puallup (US); TABACZEWSKI MIROSŁAW,
Szamotuły (PL)
(54) Zmodyfikowana cząsteczka czynnika wzrostu fibroblastów-1,
cząsteczka kwasu nukleinowego kodująca zmodyfikowaną cząsteczkę czynnika wzrostu fibroblastów-1, zastosowanie cząsteczki
i kompozycje farmaceutyczne obejmujące cząsteczkę
B1 (11) 228843
(41) 2016 12 19
(51) C08G 77/42 (2006.01)
C08H 1/00 (2006.01)
C09D 189/00 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08K 13/08 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 412668
(22) 2015 06 11
(72) WOJCIECHOWSKA PATRYCJA, Złotkowo (PL); TICHONIUK
MARIUSZ, Poznań (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU,
Poznań (PL); FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU-POZNAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY,
Poznań (PL)
(54) Żelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe o działaniu
przeciwdrobnoustrojowym i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 220209
(41) 2012 03 12
(51) C08J 3/20 (2006.01)
C08L 31/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
(21) 392282
(22) 2010 08 31
(72) ŁOŚ PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); ŁUKOMSKA ANETA,
Warszawa (PL); JEZIÓRSKA REGINA, Warszawa (PL); KOWALSKA
SYLWIA, Warszawa (PL)
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(73) ZAKĄTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno (PL)
(54) Sposób wytwarzania nowych metamateriałów stanowiących
kompozyty polimerowe, które w osnowie polimerowej zawierają
płatki i/lub nanopłatki miedziane
B1 (11) 228749
(41) 2016 08 29
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 5/098 (2006.01)
C08K 5/092 (2006.01)
C08L 1/28 (2006.01)
(21) 411403
(22) 2015 02 27
(72) ZDANOWICZ MAGDALENA, Strzelce Krajeńskie (PL); SPYCHAJ
TADEUSZ, Szczecin (PL); CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK
ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy, biodegradowalna folia na bazie karboksymetylocelulozy oraz zastosowanie biodegradowalnej folii na bazie
karboksymetylocelulozy
B1 (11) 228803
(41) 2017 05 22
(51) C08J 5/18 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
B29C 43/22 (2006.01)
B29C 43/28 (2006.01)
B29C 43/30 (2006.01)
(21) 414737
(22) 2015 11 10
(72) DRÓŻDŻ ANDRZEJ, Mińsk Mazowiecki (PL); KLEINER
ELŻBIETA, Warszawa (PL)
(73) BARANOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE FOLPAK SPÓŁKA CYWILNA, Siennica (PL);
BARANOWSKA TERESA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE FOLPAK SPÓŁKA CYWILNA, Siennica (PL)
(54) Folia rozciągliwa i sposób wytwarzania folii rozciągliwej
B1 (11) 228884
(41) 2017 04 24
(51) C08J 9/26 (2006.01)
C08K 7/02 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
(21) 414353
(22) 2015 10 13
(72) CHWOJNOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); ŁUKOWSKA
EWA, Warszawa (PL); WOJCIECHOWSKI CEZARY, Sulejówek (PL);
GADOMSKA-GAJADHUR AGNIESZKA, Warszawa (PL); KRUK
ALEKSANDRA, Warszawa (PL); RUŚKOWSKI PAWEŁ, Wołomin (PL);
SYNORADZKI LUDWIK, Warszawa (PL); DENIS PIOTR, Kobyłka (PL);
DULNIK JUDYTA, Busko-Zdrój (PL); SAJKIEWICZ PAWEŁ, Otrębusy (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); INSTYTUT
PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego
rusztowania komórkowego
B1 (11) 228898
(41) 2017 05 08
(51) C08K 3/34 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C09J 11/02 (2006.01)
(21) 414707
(22) 2015 11 06
(72) LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL); WIERZBICKA EWA,
Warszawa (PL); KRZYŻEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikatora do klejów topliwych
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B1 (11) 228980
(41) 2017 10 09
(51) C08L 75/04 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
(62) 413232
(21) 419624
(22) 2015 07 23
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GROBELNY ZBIGNIEW,
Katowice (PL); JASIK KRZYSZTOF, Katowice (PL); ROZWADOWSKA
BEATA, Katowice (PL); NOWICKI GRZEGORZ, Sosnowiec (PL); FLAK
TOMASZ, Wojkowice (PL); GABOR JADWIGA, Chorzów (PL); ŁĘŻNIAK
MARTA, Dąbrowa Górnicza (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL)
(73) POLYMERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Sposób wytwarzania poliuretanu modyfikowanego nanokrzemionką
B1 (11) 228747
(41) 2015 12 07
(51) C09D 1/02 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
(21) 408460
(22) 2014 06 06
(72) TRYBA BEATA, Szczecin (PL); HOMA PIOTR, Police (PL);
WRÓBEL RAFAŁ, Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zwiększenia aktywności fotokatalitycznej farby silikatowej zawierającej anataz
B1 (11) 229012
(41) 2014 11 24
(51) C09D 5/06 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
(21) 404011
(22) 2013 05 22
(72) SPISAK WOJCIECH, Opole (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania dyspersyjnej farby biobójczej
B1 (11) 229013
(41) 2015 01 05
(51) C09D 5/06 (2006.01)
C09D 133/08 (2006.01)
(21) 404412
(22) 2013 06 24
(72) KUCZYŃSKA HELENA, Gliwice (PL); KAMIŃSKA-TARNAWSKA
ELŻBIETA, Gliwice (PL); MANN GABRIELA, Czekanów (PL); BORTEL
KRZYSZTOF, Mikołów (PL); SOŁTYS JÓZEF, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Farba dyspersyjna
B1 (11) 228745
(41) 2013 04 29
(51) C09D 5/10 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
(21) 396762
(22) 2011 10 25
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF KAROL, Szczecin (PL); SPYCHAJ
TADEUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Farba antykorozyjna do podłoży stalowych oraz sposób wytwarzania farby antykorozyjnej do podłoży stalowych
B1 (11) 228755
(41) 2017 11 06
(51) C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
(21) 416952
(22) 2016 04 25
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL); BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania silikonowo-akrylanowych jednostronnych
taśm samoprzylepnych
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B1 (11) 228756
(41) 2017 11 06
(51) C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
(21) 416953
(22) 2016 04 25
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL); BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania silikonowo-akrylanowych jednostronnych
taśm samoprzylepnych
B1 (11) 228753
(41) 2017 07 17
(51) C09J 127/06 (2006.01)
(21) 415622
(22) 2016 01 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); KOWALSKA JAGODA,
Szczecin (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL);
BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Klej rozpuszczalnikowy do klejenia miękkiego poli(chlorku
winylu)
B1 (11) 228754
(41) 2017 07 17
(51) C09J 133/08 (2006.01)
(21) 415625
(22) 2016 01 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); KOWALCZYK AGNIESZKA,
Szczecin (PL); MINCIEL EWELINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Transferowa samoprzylepna taśma z klejem na bazie poliakrylanów o zwiększonej kohezji i sposób zwiększania kohezji bezrozpuszczalnikowych klejów samoprzylepnych na bazie poliakrylanów
B1 (11) 228757
(41) 2017 11 06
(51) C09J 183/04 (2006.01)
(21) 417011
(22) 2016 04 28
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL); BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania samoprzylepnej masy montażowej
B1 (11) 228758
(41) 2017 11 06
(51) C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 417012
(22) 2016 04 28
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania samoprzylepnej pasty o zwiększonej odporności termicznej
B1 (11) 228765
(41) 2015 11 23
(51) C09K 17/40 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 408233
(22) 2014 05 19
(72) KLUCZKA JOANNA, Gliwice (PL); ZOŁOTAJKIN MARIA,
Zabrze (PL); CIBA JERZY, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Kompozycja mieszaniny do odkwaszania gleb rolnych lub leśnych
B1 (11) 228772
(51) C10B 21/20 (2006.01)

(41) 2016 01 18
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(21) 408883
(22) 2014 07 16
(72) SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL); KOSYRCZYK LUDWIK,
Siemianowice Śląskie (PL); MAJKA KAZIMIERZ, Trzebinia (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Bateria koksownicza z bocznym opalaniem i sposób regulacji
rozdziału gazu w baterii koksowniczej z bocznym opalaniem
B1 (11) 228805
(41) 2016 09 12
(51) C10B 27/06 (2006.01)
(21) 411478
(22) 2015 03 04
(72) TUKAJ MIROSŁAW, Olkusz (PL); ZYCH DARIUSZ, Sosnowiec
(PL); HUMMER WIKTOR, Zabrze (PL)
(73) BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Zespół regulacji ciśnienia gazu w komorze pieca koksowniczego
B1 (11) 229029
(41) 2015 08 31
(51) C11D 1/83 (2006.01)
C11D 3/43 (2006.01)
C09K 3/32 (2006.01)
(21) 407293
(22) 2014 02 24
(72) WRÓBLEWSKI DARIUSZ, Zielonka (PL); RAKOWSKA JOANNA,
Otwock (PL); RADWAN KATARZYNA, Słupia (PL); ŚLOSORZ
ZUZANNA, Józefów (PL); PROCHASKA KRYSTYNA, Suchy Las (PL);
TWARDOCHLEB BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FLESZER JOANNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KOENIG KORNELIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); JASZKIEWICZ ANNA, Kędzierzyn-Koźle
(PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SEMENIUK IZABELA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KULESZA RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO W JÓZEFOWIE,
Józefów (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania środka odtłuszczającego
B1 (11) 228759
(41) 2016 02 15
(51) C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
(21) 409138
(22) 2014 08 08
(72) FRĄC MAGDALENA, Markuszów (PL); GRYTA AGATA,
Lublin (PL); OSZUST KAROLINA, Kolonia Chruślina (PL); SICZEK
ANNA, Majdan Kozic Górnych (PL); BILIŃSKA NINA, Lublin (PL);
ZIEMIŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); PAWLIK ANNA, Lublin (PL);
JANUSZ GRZEGORZ, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Nowy szczep grzyba Trichoderma atroviride G79/11, sposób
otrzymywania biopreparatu do fermentacji metanowej odpadów
organicznych z wykorzystaniem tego szczepu oraz sposób prowadzenia fermentacji metanowej odpadów organicznych z zastosowaniem biopreparatu.
B1 (11) 229020
(41) 2015 05 25
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 406050
(22) 2013 11 13
(72) HECZKO PIOTR, Kraków (PL); STRUS MAGDALENA,
Kraków (PL); STEFAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); DECHNIK
KATARZYNA, Kraków (PL); JABŁOŃSKA-MRÓZ EWA, Kraków (PL);
ŁUKAWSKA BARBARA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL); PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Nowy szczep Bifidobacterium breve
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B1 (11) 228954
(41) 2017 10 09
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12R 1/11 (2006.01)
C12R 1/125 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12R 1/39 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 416658
(22) 2016 03 29
(72) MAKOWSKI KRZYSZTOF, Zgierz (PL); GUTAROWSKA BEATA,
Łódź (PL); MATUSIAK KATARZYNA, Ruda Bugaj (PL); BOROWSKI
SEBASTIAN, Łódź (PL); BURCHARDT HIERONIM, Pleszew (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Pożywka mikrobiologiczna do hodowli szczepów bakterii stosowanych w biopreparatach do dezodoryzacji odchodów drobiu
B1 (11) 228848
(41) 2017 01 02
(51) C12N 7/00 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61P 17/00 (2006.01)
(21) 412828
(22) 2015 06 24
(72) RAK GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) BIOPHAGE PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Nowe szczepy bakteriofagów specyficzne wobec bakterii należących do rodzaju Pseudomonas i ich zastosowanie do wytwarzania
preparatów zwalczających infekcje bakteryjne
B1 (11) 228849
(41) 2017 01 02
(51) C12N 7/00 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61P 17/00 (2006.01)
(21) 412829
(22) 2015 06 24
(72) RAK GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) BIOPHAGE PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Nowe szczepy bakteriofagów specyficzne wobec bakterii należących do rodzaju Staphylococcus i ich zastosowanie do wytwarzania preparatów zwalczających infekcje bakteryjne
B1 (11) 228856
(41) 2017 01 16
(51) C12N 7/00 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 413052
(22) 2015 07 07
(72) MASZEWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL); RÓŻALSKI ANTONI, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Szczep bakteriofagowy oraz jego zastosowanie do leczenia
infekcji powodowanych przez bakterie Proteus mirabilis zwłaszcza
przez szczepy lekooporne
B1 (11) 228857
(41) 2017 01 16
(51) C12N 7/00 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 413053
(22) 2015 07 07
(72) MASZEWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL); RÓŻALSKI ANTONI, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Szczep bakteriofagowy oraz jego zastosowanie do zwalczania
bakterii Proteus mirabilis zwłaszcza szczepów lekoopornych
B1 (11) 228858
(41) 2017 01 16
(51) C12N 7/00 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 413054
(22) 2015 07 07
(72) MASZEWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL); RÓŻALSKI ANTONI, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Szczep bakteriofagowy oraz jego zastosowanie do leczenia
zakażeń wywoływanych przez bakterie Proteus mirabilis zwłaszcza
przez szczepy lekooporne
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B1 (11) 228876
(41) 2017 03 13
(51) C12N 15/85 (2006.01)
C12N 15/64 (2006.01)
A61K 48/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
(21) 413887
(22) 2015 09 09
(72) BACZYŃSKA DAGMARA, Wrocław (PL); RADWAŃSKA AGATA,
Wrocław (PL); LITWIN MONIKA, Wrocław (PL); DOBOSZ TADEUSZ,
Psary (PL)
(73) WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Eukariotyczny wektor ekspresyjny kodujący ludzką syntezę
prostacykliny, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 228761
(41) 2017 04 10
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/12 (2006.01)
C12P 33/20 (2006.01)
C07J 73/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 417200
(22) 2016 05 13
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
GRZESZCZUK JAKUB, Opole (PL); PLĄSKOWSKA ELŻBIETA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksy-17a-oxa-D-homoandrost-5-en-17-onu
B1 (11) 228762
(41) 2017 03 13
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 417201
(22) 2016 05 13
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
GRZESZCZUK JAKUB, Opole (PL); PLĄSKOWSKA ELŻBIETA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksyandrost-5-en-17-onu
B1 (11) 228763
(41) 2017 04 10
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 417204
(22) 2016 05 13
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
GRZESZCZUK JAKUB, Opole (PL); PLĄSKOWSKA ELŻBIETA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania7α-hydroksyandrost-4-en-3,17-dionu
B1 (11) 228764
(41) 2017 04 10
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 417205
(22) 2016 05 13
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
GRZESZCZUK JAKUB, Opole (PL); PLĄSKOWSKA ELŻBIETA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 6β-hydroksyandrost-4-en-3,11,17-trionu
B1 (11) 228911
(51) C12Q 1/04 (2006.01)

(41) 2017 06 19

1611

(21) 415250
(22) 2015 12 11
(72) JARZEMBOWSKI TOMASZ, Gdańsk (PL); WIŚNIEWSKA
KATARZYNA, Gdańsk (PL); RUTKOWSKI BOLESŁAW, Gdańsk (PL);
WITKOWSKI JACEK, Gdańsk (PL); BRYL EWA, Gdańsk (PL); DACA
AGNIESZKA, Pruszcz Gdański (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Test diagnostyczny do identyfikacji potencjału chorobotwórczego szczepów z rodzaju Enterococcus
B1 (11) 229040
(41) 2012 11 05
(51) C12Q 1/70 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
A61P 31/20 (2006.01)
(21) 394695
(22) 2011 04 28
(72) PARADOWSKA EDYTA, Łódź (PL); STUDZIŃSKA MIROSŁAWA,
Brzeziny (PL); LEŚNIKOWSKI ZBIGNIEW, Łódź (PL); SUSKI PATRYCJA,
Pajęczno (PL)
(73) INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź (PL)
(54) Sposób badania aktywności przeciwwirusowej związków
względem HCMV
B1 (11) 228818
(41) 2016 10 24
(51) C21D 9/52 (2006.01)
C21D 1/34 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
(21) 411986
(22) 2015 04 14
(72) SOBIESKI KLAUDIUSZ, Płock (PL)
(73) M.S. STEEL KLAUDIUSZ SOBIESKI SPÓŁKA JAWNA,
Brochocinek (PL)
(54) Sposób wyżarzania drutu
B1 (11) 228766
(41) 2015 12 07
(51) C22B 3/24 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C07F 9/53 (2006.01)
(21) 408330
(22) 2014 05 26
(72) HUBICKI ZBIGNIEW, Lublin (PL); WÓJCIK GRZEGORZ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Sposób wydzielania platyny z roztworów wyługowanych ze stałych materiałów o rozwiniętej powierzchni, zawierających śladowe
ilości metali szlachetnych
B1 (11) 228781
(41) 2015 11 23
(51) C22B 7/02 (2006.01)
C22B 13/00 (2006.01)
C22B 19/30 (2006.01)
(21) 409349
(22) 2014 09 02
(72) CHAMER RYSZARD, Legnica (PL); ŚMIESZEK ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); SZYDŁOWSKA-BRASZAK EWA, Legnica (PL); KUREK
ZYGMUNT, Legnica (PL); KALINOWSKI RYSZARD, Legnica
(PL); ŚNIEŻEWSKI MIKOŁAJ, Legnica (PL); FEDORAK ANDRZEJ,
Miłkowice (PL); SZPAKOWSKI ARKADIUSZ, Legnica (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób hydrometalurgicznego przetwarzania pyłów ołowiowo-cynkowych, zwłaszcza o podwyższonej zawartości metali alkalicznych
B1 (11) 228825
(41) 2016 11 07
(51) C22C 21/04 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(21) 412189
(22) 2015 04 30
(72) KRAJEWSKI WITOLD KAZIMIERZ, Kraków (PL); SUCHY JÓZEF
SZCZEPAN, Kraków (PL); DYLONG JERZY, Częstochowa (PL)
(73) MAGNA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób modyfikacji podeutektycznego stopu Al-Si
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B1 (11) 228900
(41) 2017 05 22
(51) C23G 5/032 (2006.01)
C11D 7/60 (2006.01)
(21) 414747
(22) 2015 11 10
(72) JANECZEK KAMIL, Warszawa (PL); ARAŹNA ANETA,
Radzymin (PL); LIPIEC KRZYSZTOF, Kruszyna (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Środek odtłuszczający do zastosowań w elektronice

B1 (11) 229023
(41) 2015 06 08
(51) D06M 11/83 (2006.01)
D06M 13/00 (2006.01)
(21) 406373
(22) 2013 12 04
(72) RUTKOWSKI EUGENIUSZ, Łódź (PL)
(73) ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów z tkaniny frotte

B1 (11) 228773
(41) 2016 02 15
(51) C30B 29/10 (2006.01)
C30B 9/02 (2006.01)
(21) 409062
(22) 2014 08 01
(72) STARCZEWSKA ANNA, Katowice (PL); NOWAK MARIAN,
Katowice (PL); SZPERLICH PIOTR, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania kryształów fotonicznych o strukturze
opali i odwrotnych opali

B1 (11) 228771
(41) 2016 01 18
(51) D06M 13/352 (2006.01)
D06M 23/16 (2006.01)
(21) 408849
(22) 2014 07 14
(72) STEMPIEŃ ZBIGNIEW, Łódź (PL); RYBICKI TOMASZ, Łódź (PL);
RYBICKI EDWARD, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób nadawania właściwości elektroprzewodzących i antystatycznych płaskim wyrobom włókienniczym z włókien celulozowych, syntetycznych oraz z mieszanek włókien celulozowych
z włóknami syntetycznymi

B1 (11) 229026
(41) 2015 07 06
(51) C30B 33/12 (2006.01)
(21) 406671
(22) 2013 12 23
(72) GRUSZKA IRENA, Świętochłowice (PL); PIECHA JULITA,
Bielsko-Biała (PL); MOLAK ANDRZEJ, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Zintegrowany zestaw aparaturowy do przeprowadzania protonizacji kryształów w roztworach kwasów nieorganicznych oraz
sposób prowadzenia tej reakcji
B1 (11) 228780
(41) 2016 08 01
(51) D01D 5/00 (2006.01)
D01F 6/96 (2006.01)
D04H 1/00 (2006.01)
(21) 411058
(22) 2015 01 26
(72) STAWSKI DAWID, Łódź (PL); ZIELIŃSKA DOROTA, Łódź (PL);
KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); KOMISARCZYK AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania włókniny o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych
B1 (11) 228806
(41) 2016 09 12
(51) D03D 11/02 (2006.01)
B32B 23/00 (2006.01)
(21) 411506
(22) 2015 03 06
(72) SZKUDLAREK JOANNA, Łódź (PL); SNYCERSKI MAREK, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Dekoracyjna tkanina zasłonowa o właściwościach barierowych
wobec promieniowania widzialnego VIS
B1 (11) 228927
(41) 2017 07 03
(51) D03D 11/02 (2006.01)
B32B 23/00 (2006.01)
(21) 415692
(22) 2015 12 31
(72) SZKUDLAREK JOANNA, Łódź (PL); SNYCERSKI MAREK, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Żakardowa tkanina zasłonowa z funkcją podszewki, o właściwościach dekoracyjnych oraz barierowych wobec promieniowania
widzialnego VIS
B1 (11) 229038
(41) 2012 08 27
(51) D06M 11/00 (2006.01)
(21) 393926
(22) 2011 02 14
(72) MATYJAS-ZGONDEK EDYTA, Łódź (PL); BACCIARELLI ANNA,
Brześć Kujawski (PL); RYBICKI EDWARD, Łódź (PL); STEMPIEŃ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); NOSSENT KASPER, Amersfoort (NL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); Ten Cate Advanced
Textiles BV, Nijverdal (NL)
(54) Sposób antybakteryjnego wykończenia płaskich wyrobów
włókienniczych

B1 (11) 228808
(41) 2016 10 10
(51) D06M 15/61 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
(21) 411818
(22) 2015 03 30
(72) STEMPIEŃ ZBIGNIEW, Łódź (PL); RYBICKI TOMASZ, Łódź (PL);
RYBICKI EDWARD, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób nadawania właściwości elektroprzewodzących i antystatycznych płaskim wyrobom włókienniczym z włókien celulozowych, syntetycznych, mineralnych oraz z mieszanek włókien
celulozowych z włóknami syntetycznymi
B1 (11) 228807
(41) 2016 10 10
(51) D06M 15/63 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
(21) 411815
(22) 2015 03 30
(72) STEMPIEŃ ZBIGNIEW, Łódź (PL); RYBICKI TOMASZ, Łódź (PL);
RYBICKI EDWARD, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób nadawania właściwości elektroprzewodzących i antystatycznych płaskim wyrobom włókienniczym z włókien celulozowych, syntetycznych, mineralnych oraz z mieszanek włókien
celulozowych z włóknami syntetycznymi
B1 (11) 228924
(41) 2017 07 03
(51) D06M 19/00 (2006.01)
D06M 10/02 (2006.01)
D06M 10/08 (2006.01)
(21) 415585
(22) 2015 12 29
(72) TYCZKOWSKI JACEK, Łódź (PL); KAPICA RYSZARD,
Łódź (PL); MARKIEWICZ JUSTYNA, Łódź (PL); MAŁACHOWSKI
ADAM, Dębowiec (PL); MAŁACHOWSKI BARTOSZ, Dębowiec (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); MAŁACHOWSKI ADAM
PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI
SPÓŁKA CYWILNA, Dębowiec (PL); MAŁACHOWSKA DANUTA
PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI
SPÓŁKA CYWILNA, Dębowiec (PL)
(54) Sposób wytwarzania trwałej hydrofobowej warstwy na powierzchni puchu naturalnego
B1 (11) 228778
(41) 2016 03 14
(51) D06P 1/38 (2006.01)
D06P 3/60 (2006.01)
(21) 409337
(22) 2014 09 01
(72) BLUS KAZIMIERZ, Łódź (PL); KOZIRÓG ANNA, Łódź (PL);
BILIŃSKA LUCYNA, Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób barwienia wyrobów włókienniczych z włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi
B1 (11) 228811
(41) 2016 09 26
(51) E01B 7/02 (2006.01)
(21) 411610
(22) 2015 03 16
(72) BRZÓZKA PIOTR, Mysłowice (PL); SMYCZYŃSKI JERZY,
Nakło Śląskie (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do kontroli położenia iglic i ruchomych dziobów
rozjazdów szynowych
B1 (11) 228830
(41) 2016 11 21
(51) E01B 35/00 (2006.01)
B61L 1/02 (2006.01)
(21) 412382
(22) 2015 05 18
(72) RADWAŃSKI WOJCIECH, Katowice (PL); GÓRNIOCZEK MAREK,
Tarnowskie Góry (PL); SZCZEPONIK ADAM, Chorzów (PL); ZIELIŃSKI
DARIUSZ, Jaworzno (PL); MAZUR MATEUSZ,
Dąbrowa Górnicza (PL); STĘPIEŃ ANDRZEJ, Dąbrowa Górnicza (PL);
SAWODNI ALEKSANDRA, Bytom (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do przymocowania modułów przytorowych
do szyn kolejowych
B1 (11) 228760
(41) 2016 03 14
(51) E01C 11/22 (2006.01)
E01C 11/24 (2006.01)
E01F 9/053 (2006.01)
(21) 409431
(22) 2014 09 09
(72) PREŚ ADAM, Łódź (PL); ROMANOWSKI PAWEŁ, Łódź (PL);
STEFANKIEWICZ JAKUB, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); PREŚ ADAM, Łódź (PL);
ROMANOWSKI PAWEŁ, Łódź (PL); STEFANKIEWICZ JAKUB,
Zgierz (PL)
(54) Osłona betonowego krawężnika drogowego
B1 (11) 228979
(41) 2017 09 25
(51) E01D 1/00 (2006.01)
E01D 18/00 (2006.01)
(21) 416618
(22) 2016 03 24
(72) KARAŚ SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Most-przejście dolne dla zwierząt
B1 (11) 228797
(41) 2016 08 16
(51) E01D 21/06 (2006.01)
(21) 411270
(22) 2015 02 14
(72) LĘCKI JANUSZ, Warszawa (PL); KOŚMIDER ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Koszajec (PL)
(54) Stanowisko do betonowania segmentów mostu
B1 (11) 228828
(41) 2016 11 21
(51) E01F 9/50 (2016.01)
E01F 9/524 (2016.01)
E01F 9/559 (2016.01)
G09F 19/22 (2006.01)
F21S 9/00 (2006.01)
(21) 412281
(22) 2015 05 08
(72) DOBRZYŃSKI FILIP, Osielsko (PL)
(73) DOBRZYŃSKI FILIP DOBPLAST, Osielsko (PL)
(54) Punktowy znak świetlno-odblaskowy
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B1 (11) 228999
(41) 2014 04 14
(51) E04D 5/10 (2006.01)
D06N 5/00 (2006.01)
C09D 195/00 (2006.01)
C09D 127/06 (2006.01)
C09D 131/04 (2006.01)
(21) 401034
(22) 2012 10 03
(72) MAKAREWICZ EDWIN, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania papy termozgrzewalnej z użyciem kompozycji polimerowo-asfaltowej
B1 (11) 228793
(41) 2016 06 20
(51) E04F 15/18 (2006.01)
E04F 15/20 (2006.01)
D06N 7/02 (2006.01)
(21) 410466
(22) 2014 12 09
(72) CHODYŁA PATRYCJA ANNA, Wrocław (PL)
(73) SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki (PL)
(54) Sposób wytwarzania podkładów podłogowych lub mat akustycznych lub mat tłumiących drgania
B1 (11) 228946
(41) 2017 08 28
(51) E05B 47/02 (2006.01)
H03K 3/012 (2006.01)
(21) 416246
(22) 2016 02 24
(72) RYDZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) RYDZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(54) Układ sterowania ryglem elektromagnetycznym szczególnie
rewersyjnym w systemie kontroli dostępu
B1 (11) 228872
(41) 2017 02 27
(51) E06B 3/76 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(21) 413681
(22) 2015 08 26
(72) WIŚNIEWSKI MARCIN, Gościcino (PL)
(73) WIKĘD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Luzino (PL)
(54) Sposób wytwarzania skrzydła drzwiowego o zwiększonych
parametrach termicznych
B1 (11) 228890
(41) 2017 05 08
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
(21) 414535
(22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) EKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
B1 (11) 228891
(41) 2017 05 08
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
(21) 414536
(22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
B1 (11) 228892
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
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E06B 7/23 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
(21) 414537
(22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
B1 (11) 228893
(41) 2017 05 08
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
(21) 414538
(22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
B1 (11) 228894
(41) 2017 05 08
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
(21) 414539
(22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
B1 (11) 228895
(41) 2017 05 08
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
(21) 414540
(22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
B1 (11) 228896
(41) 2017 05 08
(51) E06B 3/673 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
(21) 414547
(22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL); LEWANDOWSKI ARTUR, Łódź (PL)
(73) REM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przemyśl (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego oraz okno
z tworzywa sztucznego
B1 (11) 228832
(41) 2016 04 25
(51) E06B 9/00 (2006.01)
E04H 9/14 (2006.01)
E02B 3/00 (2006.01)
(21) 409896
(22) 2014 10 20
(72) LUCIMA MAREK, Warszawa (PL); WIENIEWSKI TOMASZ,
Warszawa-Wesoła (PL)
(73) LUCIMA MAREK, Warszawa (PL); WIENIEWSKI TOMASZ,
Warszawa-Wesoła (PL); GRZYBEK ANNA, Warszawa (PL)
(54) Bariera przeciwzalaniowa wielokrotnego użytku
B1 (11) 228839
(41) 2016 12 05
(51) E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
(21) 412502
(22) 2015 05 27
(72) KORUS MARIUSZ, Kielce (PL)
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(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zaczep hakowy moskitiery zwijanej
B1 (11) 228842
(41) 2016 12 19
(51) E21D 11/40 (2006.01)
E21D 13/04 (2006.01)
B25J 1/00 (2006.01)
(21) 412667
(22) 2015 06 11
(72) KRAUZE KRZYSZTOF, Kraków (PL); BOŁOZ ŁUKASZ, Kraków (PL);
WYDRO TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do montażu łukowej obudowy podatnej w podziemnych wyrobiskach korytarzowych
B1 (11) 228950
(41) 2017 09 11
(51) F02D 41/24 (2006.01)
G01F 9/00 (2006.01)
(21) 416393
(22) 2016 03 04
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); MALIZJUSZ ADAM, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sposób pomiaru zużycia paliwa w silniku o zapłonie iskrowym
B1 (11) 229017
(41) 2015 04 13
(51) F02P 5/145 (2006.01)
F02D 41/30 (2006.01)
F02D 19/08 (2006.01)
(21) 405612
(22) 2013 10 10
(72) ZALESKO MACIEJ, Janów (PL)
(73) AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Sposób i układ do wyznaczania wartości korekty kąta wyprzedzenia zapłonu lub kąta wtrysku na podstawie wartości kąta już ustalonej w wariatorze, podczas pracy silnika spalinowego zasilanego
alternatywnym paliwem gazowym LPG/CNG
B1 (11) 229021
(41) 2015 06 08
(51) F03B 11/02 (2006.01)
F03B 3/16 (2006.01)
F03B 3/18 (2006.01)
F03B 1/00 (2006.01)
(21) 406226
(22) 2013 11 25
(72) MAĆKOWIAK PAWEŁ, Żagań (PL); JANICKA ANNA, Wrocław (PL);
ZAWIŚLAK MACIEJ, Tarnów (PL)
(73) MAĆKOWIAK PAWEŁ, Żagań (PL)
(54) Turbina, zwłaszcza wodna
B1 (11) 228967
(41) 2017 11 20
(51) F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
(21) 417167
(22) 2016 05 12
(72) BŁASZCZYK PIOTR, Linne (PL)
(73) BŁASZCZYK PIOTR, Linne (PL)
(54) Silnik wiatrowy o pionowej osi obrotu
B3 (11) 228817
(41) 2016 10 24
(51) F04D 1/08 (2006.01)
F04D 17/12 (2006.01)
(21) 411951
(22) 2015 04 13
(61) 217975
(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 średniociśnieniowa
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B1 (11) 228866
(41) 2017 01 30
(51) F16D 3/27 (2006.01)
(21) 413280
(22) 2015 07 27
(72) DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Przegub homokinetyczny

(72) BOCIAN PAWEŁ, Warszawa (PL); ŚWIATKOWSKI BARTOSZ,
Warszawa (PL); KUCZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); RAZUM
MARCIN, Żagań (PL); PODSIADŁO SŁAWOMIR, Radom (PL); GOLEC
TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób i gazowy palnik energetyczny do spalania gazu niskokalorycznego o wysokiej temperaturze wlotowej

B1 (11) 228972
(41) 2017 10 23
(51) F16F 7/01 (2006.01)
(21) 417945
(22) 2016 07 13
(72) GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); SITEK RADOSŁAW,
Kraków (PL); PRUSAK DANIEL, Kraków (PL); KARPIEL GRZEGORZ,
Kraków (PL)
(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Tłumik drgań oraz sposób tłumienia drgań

B1 (11) 228770
(41) 2016 01 18
(51) F23G 7/00 (2006.01)
(21) 408782
(22) 2014 07 08
(72) FUROWICZ TADEUSZ, Elbląg (PL)
(73) FUROWICZ TADEUSZ, Elbląg (PL)
(54) Reaktor do pirolizy i spalania osadów pościekowych

B1 (11) 228913
(41) 2017 06 19
(51) F16H 7/20 (2006.01)
F16D 1/06 (2006.01)
(21) 415324
(22) 2015 12 15
(72) NIZIOŁ WIESŁAW, Nowa Sól (PL); SZULC IRENEUSZ,
Bytom Odrzański (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE IDEAPRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sól (PL)
(54) Koło pasowe mechanizmu przenoszenia napędu z silnika napędowego do reduktora
B1 (11) 228970
(41) 2017 12 04
(51) F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/453 (2006.01)
(21) 417405
(22) 2016 06 02
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL); BOŻEK ESTERA, Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Połączenie kołnierzowe z uszczelnieniem cieczą magnetyczną
B1 (11) 228882
(41) 2017 03 27
(51) F16K 5/06 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
(21) 414106
(22) 2015 09 22
(72) GRONEK JAKUB, Dworek (PL); BAMBURAK TOMASZ,
Cewlino (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Zawór kulowy, zwłaszcza czerpalny
B1 (11) 228824
(41) 2016 11 07
(51) F16M 11/12 (2006.01)
B25H 5/00 (2006.01)
B23Q 16/00 (2006.01)
G01B 5/004 (2006.01)
(21) 412173
(22) 2015 04 28
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Przyrząd do pozycjonowania korpusów o złożonych kształtach,
zwłaszcza korpusów turbosprężarek w trakcie pomiarów na maszynie współrzędnościowej
B1 (11) 228776
(51) F23D 14/16 (2006.01)
(21) 409295

(41) 2016 02 29
(22) 2014 08 27

B1 (11) 229022
(41) 2014 07 21
(51) F23G 7/06 (2006.01)
F01K 23/06 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 406238
(22) 2012 05 18
(30) 20115478
2011 05 18
FI
(86) 2012 05 18
PCT/FI12/50473
(87) 2012 11 22
WO12/156588
(72) SUONINEN ESA, Degerby (FI); SURAKKA MARTTI, Nukari (FI)
(73) FORTUM OYJ, Espoo (FI)
(54) Sposób i układ do wytwarzania energii poprzez recykling materiałów podczas procesu spalania paliwa
B1 (11) 228885
(41) 2017 04 24
(51) F23Q 9/04 (2006.01)
F23Q 9/08 (2006.01)
F24C 3/00 (2006.01)
(21) 414373
(22) 2015 10 14
(72) RYBARCZYK DOMINIK, Wiórek (PL); MIELECKI ANDRZEJ,
Zalasewo (PL); OWCZAREK PIOTR, Zagajew Kolonia (PL); PITTNER
GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ do rozpoznawania obecności garnka nad palnikiem w kuchence gazowej
B1 (11) 228837
(41) 2016 09 26
(51) F24F 13/10 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
(21) 411735
(22) 2015 03 24
(72) POŹNIAK ARTUR, Poznań (PL); PRZYDRÓŻNA ALEKSANDRA,
Wrocław (PL); SZYNKAREK MACIEJ, Leszno (PL)
(73) REVOLVENT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Sposób zmiany kierunku przepływu powietrza w systemach
wentylacyjnych i urządzenie do zmiany kierunku przepływu powietrza w systemach wentylacyjnych
B1 (11) 228869
(41) 2017 02 27
(51) F24F 13/10 (2006.01)
(21) 413574
(22) 2015 08 14
(72) PIOTROWSKI MICHAŁ, Szubin (PL)
(73) PIOTROWSKI MICHAŁ, Szubin (PL)
(54) Przepustnica elastyczna
B1 (11) 204824
(41) 2005 06 13
(51) F24H 1/12 (2006.01)
(21) 363982
(22) 2003 12 10
(72) HARUTYUNYAN ASHOT, EREVAN (AM)
(73) NTH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Przepływowy podgrzewacz płynu
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B1 (11) 228888
(41) 2017 05 08
(51) F24H 1/14 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/14 (2006.01)
F23D 14/10 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
F24H 6/00 (2006.01)
(21) 414516
(22) 2015 10 26
(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Opalany wymiennik ciepła
B1 (11) 228867
(41) 2017 02 13
(51) F24H 1/20 (2006.01)
(21) 413359
(22) 2015 07 31
(72) RACHFAŁ ADAM, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(73) RACHFAŁ ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE INSTAL-INOX, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(54) Podgrzewacz pojemnościowy, uniwersalny wody użytkowej
B1 (11) 228879
(41) 2017 03 27
(51) F28D 1/053 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28B 1/06 (2006.01)
(21) 413988
(22) 2015 09 15
(72) KRAJCZYŃSKI MAREK, Gdynia (PL)
(73) ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Dwór (PL)
(54) Wymiennik ciepła
B1 (11) 228996
(41) 2014 02 03
(51) F41J 3/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
(21) 400094
(22) 2012 07 23
(72) ANNIUK MARIUSZ, Świebodzice (PL)
(73) ANNIUK MARIUSZ F.P.H.U. AMEOLI, Świebodzice (PL)
(54) Wielowarstwowa mata łucznicza
B1 (11) 228973
(41) 2017 06 05
(51) G01B 11/06 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
(21) 418454
(22) 2016 08 24
(72) BŁAŻEJ RYSZARD, Mirków (PL); JURDZIAK LESZEK,
Wrocław (PL); GŁADYSIEWICZ LECH, Wrocław (PL); KOZŁOWSKI
TOMASZ, Legnica (PL); KIRJANÓW AGATA, Legnica (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru grubości oraz oceny zmian profilu poprzecznego i wzdłużnego taśmy przenośnikowej
B1 (11) 228816
(41) 2016 10 24
(51) G01C 15/04 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
(21) 411947
(22) 2015 04 10
(72) PIĘTKA RAFAŁ, Legionowo (PL)
(73) PIĘTKA MARIAN USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
SPÓŁKA CYWILNA, Legionowo (PL); PIĘTKA RAFAŁ USŁUGI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA CYWILNA,
Legionowo (PL)
(54) Zestaw do tworzenia inteligentnego punktu geodezyjnego
oraz sposób tworzenia inteligentnego punktu geodezyjnego
B1 (11) 228948
(51) G01D 11/24 (2006.01)

(41) 2017 09 11
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G01T 1/00 (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 416335
(22) 2016 02 29
(72) CZUBACZYŃSKI FILIP, Warszawa (PL); BUSZA STANISŁAW,
Warszawa (PL); ROKOSZ TOMASZ, Janki (PL); OGIŃSKI MICHAŁ,
Góra Kalwaria (PL); SPROŃSKA AGNIESZKA, Błonie (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Obudowa detektora pomiarowego robota mobilnego
B1 (11) 228800
(41) 2016 08 29
(51) G01K 1/08 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
(21) 411388
(22) 2015 02 25
(72) PEDRYC NORBERT, Ryglice (PL); KEMPKIEWICZ KRZYSZTOF,
Staszów (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Rezystancyjny czujnik temperatury
B1 (11) 229025
(41) 2015 09 14
(51) G01L 7/00 (2006.01)
(21) 407380
(22) 2014 03 03
(72) BRANNY MARIAN, Kraków (PL); BRODA KRZYSZTOF,
Kraków (PL); FILIPEK WIKTOR, Giebułtów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego
B1 (11) 228917
(41) 2017 07 03
(51) G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/38 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
(21) 415420
(22) 2015 12 21
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Generator fal elektromagnetycznych impulsowych
B1 (11) 228918
(41) 2017 07 03
(51) G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/34 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
(21) 415421
(22) 2015 12 21
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Generator fal akustycznych impulsowych
B1 (11) 228990
(41) 2017 11 06
(51) G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
(21) 420412
(22) 2017 02 02
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania trwałości zamków hakowych do drzwi
B1 (11) 228971
(41) 2017 12 04
(51) G01N 29/24 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
(21) 417413
(22) 2016 06 03
(72) FABICH SŁAWOMIR, Wrocław (PL); ŚWITOŃ SŁAWOMIR,
Mokronos Górny (PL)
(73) KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE,
Wrocław (PL)
(54) Betonoskop ultradźwiękowy do pomiaru na dwóch bazach
pomiarowych i przyrząd nadawczo-odbiorczy betonoskopu ultradźwiękowego
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B1 (11) 228810
(41) 2016 10 10
(51) G01N 29/26 (2006.01)
G10K 11/18 (2006.01)
A61B 8/00 (2006.01)
(21) 411777
(22) 2015 03 27
(72) KRUSZEWSKI RYSZARD, Gołąb (PL); STEFANEK WIESŁAW,
Puławy (PL); WOŹNIAK ZBIGNIEW, Puławy (PL)
(73) ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY ECHO-SON SPÓŁKA AKCYJNA,
Puławy (PL)
(54) Głowica ultradźwiękowa

B1 (11) 228907
(41) 2017 06 19
(51) G02F 1/361 (2006.01)
(21) 415091
(22) 2015 12 07
(72) NOWICKA-SCHEIBE JOANNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Materiał krystaliczny o potencjalnych właściwościach optycznie
nieliniowych zawierający aminokwas i kwas organiczny oraz sposób
otrzymywania materiału o potencjalnych właściwościach optycznie
nieliniowych zawierającego aminokwas i kwas organiczny

B1 (11) 228829
(41) 2016 11 21
(51) G01N 33/36 (2006.01)
(21) 412333
(22) 2015 05 14
(72) OWCZAREK MAGDALENA, Konstantynów Łódzki (PL);
MASAJTIS JÓZEF, Stare Krasnodęby (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób oceny jednorodności struktury tkanin, zwłaszcza tkanin
przeznaczonych na filtry i szkielety kompozytowe

B1 (11) 228953
(41) 2017 09 25
(51) G05D 23/19 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
(21) 416614
(22) 2016 03 23
(72) NIEMENTOWSKI ANDRZEJ, Katowice (PL)
(73) NIEMENTOWSKI ANDRZEJ BORA, Katowice (PL)
(54) Układ regulacji temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych
instalacją CO

B1 (11) 228961
(41) 2017 11 06
(51) G01R 19/02 (2006.01)
G01R 15/12 (2006.01)
(21) 416989
(22) 2016 04 26
(72) TOPÓR-KAMIŃSKI LESŁAW, Gliwice (PL); PILŚNIAK ADAM,
Zebrzydowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Hybrydowy przetwornik wartości skutecznej
B1 (11) 228977
(41) 2017 06 05
(51) G01R 19/14 (2006.01)
H02H 1/00 (2006.01)
(21) 419603
(22) 2016 11 25
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Detektor kierunku przepływu energii elektrycznej
B1 (11) 228783
(41) 2016 06 06
(51) G01R 31/02 (2006.01)
(21) 410237
(22) 2014 11 24
(72) KOPKA RYSZARD, Opole (PL); TARCZYŃSKI WIESŁAW, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do badania złącz teleinformatycznych z wyprowadzeniami kablowymi

B1 (11) 228794
(41) 2016 06 20
(51) G06F 3/044 (2006.01)
(21) 410490
(22) 2014 12 10
(72) RYDZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) RYDZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(54) Ekran klawiatury dotykowej eliminujący wpływ zakłóceń
B1 (11) 228815
(41) 2016 01 18
(51) G06F 11/07 (2006.01)
G06F 11/30 (2006.01)
(21) 411917
(22) 2015 04 08
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ nadzorczy typu watchdog
B1 (11) 228926
(41) 2017 07 03
(51) G07C 3/00 (2006.01)
G07C 1/10 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)
(21) 415649
(22) 2015 12 30
(72) ZARĘBSKI TOMASZ, Legnica (PL); BUTRYN ARTUR, Lubin (PL);
POMYKAŁA REMIGIUSZ, Legnica (PL); MOSZUMAŃSKI JAN,
Lubin (PL); GARŁOWSKI STANISŁAW, Lubin (PL)
(73) INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin (PL)
(54) Rejestrator danych

B1 (11) 228957
(41) 2017 10 09
(51) G01R 31/327 (2006.01)
(21) 416747
(22) 2016 04 04
(72) DZIERŻYŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); SIBILSKI HENRYK,
Warszawa (PL); HEJDUK ARTUR, Warszawa (PL); STANISZEWSKI
KAROL, Stara Pawłówka (PL); EBINGER BOHDAN, Warszawa (PL);
KRASUSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Elektrodynamiczny przełącznik szybki do badania bezpieczników wysokiego napięcia przy prądach przeciążeniowych metodą
dwuźródłową

B1 (11) 228826
(41) 2016 11 07
(51) G07C 5/02 (2006.01)
G09B 19/16 (2006.01)
(21) 412232
(22) 2015 05 04
(72) SAJDOK KRZYSZTOF, Bieruń (PL)
(73) SAJDOK KRZYSZTOF FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KRIS,
Bieruń (PL)
(54) Sposób rejestracji i wskazywania czasu prowadzenia pojazdu
przez jednego lub więcej kierowców w jednym ciągu następujących
po sobie sekwencji zdarzeń

B1 (11) 228916
(41) 2017 06 19
(51) G01S 13/02 (2006.01)
G05B 19/19 (2006.01)
(21) 415390
(22) 2015 12 18
(72) TOPCZEWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL); CIEŚLA JULIUSZ,
Warszawa (PL); KRYSIŃSKI LECH, Warszawa (PL); KAŹMIERSKI
KRZYSZTOF, Inowrocław (PL); RÓŻEWICZ KRZYSZTOF, Inowrocław (PL)
(73) INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa (PL)
(54) Skaner do pomiarów georadarowych na obiektach budowlanych, zwłaszcza mostowych

B1 (11) 228914
(41) 2017 06 19
(51) G07C 9/00 (2006.01)
G06T 7/20 (2017.01)
(21) 415337
(22) 2015 12 16
(72) KAWULOK MICHAŁ, Gliwice (PL); SZYMANEK JANUSZ,
Bytom (PL); PAWEŁCZYK KRZYSZTOF, Bobrowniki (PL); NALEPA
JAKUB, Gliwice (PL)
(73) FUTURE PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wielomodalnej analizy wizyjnej dla mierzenia atencji
wizualnej odbiorców treści multimedialnych w pojazdach komuni-
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kacji zbiorowej i układ zliczania odbiorców treści multimedialnych
w pojazdach komunikacji zbiorowej
B1 (11) 228925
(41) 2017 07 03
(51) G09B 9/02 (2006.01)
B62D 15/00 (2006.01)
(21) 415594
(22) 2015 12 30
(72) KOZACZUK ARKADIUSZ, Szczecin (PL); SZŁAPCZYŃSKI
MACIEJ, Szczecin (PL); DYBCIAK IGOR, Szczecin (PL); AUGUST
STANISŁAW, Szczecin (PL); BAER ROBERT, Ciasna (PL)
(73) AUTOCOMP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Symulator układu kierowniczego
B1 (11) 228934
(41) 2017 07 31
(51) H01F 27/42 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
H01F 3/10 (2006.01)
(21) 415895
(22) 2016 01 25
(72) JEŻ RADOSŁAW, Żory (PL); MATYSIAK ŁUKASZ,
Kraków (PL); POLIT ALEKSANDER, Kraków (PL); BORATYN
ARKADIUSZ, Zadąbrowie (PL); PIASECKI WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Obwód magnetyczny dławika filtra elektrycznego
B1 (11) 228877
(41) 2017 03 27
(51) H01F 29/10 (2006.01)
(21) 413938
(22) 2015 09 14
(72) OPAŁKA RYSZARD, Myszków (PL); TORBUS MICHAŁ,
Góra Włodowska (PL)
(73) TRAFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myszków (PL)
(54) Dławik płynnie regulowany do kompensacji mocy biernej pojemnościowej
B1 (11) 228991
(41) 2017 07 17
(51) H01F 41/02 (2006.01)
(21) 420752
(22) 2017 03 06
(72) LESZCZYŃSKI JACEK, Częstochowa (PL); SOIŃSKI MARIAN,
Częstochowa (PL); RYGAŁ ROMAN, Częstochowa (PL); PAŁĘGA
MICHAŁ, Częstochowa (PL); KWIECIEŃ MARCIN,
Częstochowa (PL); ŚWIEBODA CEZARY, Częstochowa (PL); LASEK
PATRYK, Częstochowa (PL); GRYBOŚ DOMINIK, Zagórzany (PL)
(73) MAGNETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania rdzenia magnetycznego ze sproszkowanego materiału nanokrystalicznego
B1 (11) 228903
(41) 2017 05 22
(51) H01J 37/26 (2006.01)
G02B 21/26 (2006.01)
(21) 414910
(22) 2015 11 19
(72) GRZELAKOWSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) GRZELAKOWSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(54) Wielofunkcyjne elektronowe urządzenie obrazująco-analityczne
B1 (11) 229014
(41) 2014 06 09
(51) H01J 37/244 (2006.01)
(21) 404477
(22) 2013 06 27
(72) HEJNA JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Detektor elektronów wtórnych
B1 (11) 228936
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/08 (2006.01)

(41) 2017 07 03

Nr 5/2018

(21) 415471
(22) 2015 12 22
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); SUCHODOLSKI
KAZIMIERZ, Kobyłka (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm rozkładania i składania wsporników anteny
B1 (11) 228859
(41) 2017 01 16
(51) H01Q 13/02 (2006.01)
H01Q 19/08 (2006.01)
(21) 413078
(22) 2015 07 09
(72) BAJURKO PAWEŁ RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Antena tubowa diagonalna
B1 (11) 228964
(41) 2017 11 20
(51) H01R 43/16 (2006.01)
H01R 13/405 (2006.01)
(21) 417126
(22) 2016 05 07
(72) JUROSZEK PIOTR, Istebna (PL); PĄCZEK-PĄCZYŃSKI TADEUSZ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) MS-PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń (PL)
(54) Sposób wytwarzania wtyczki samochodowej
B1 (11) 228966
(41) 2017 11 20
(51) H01R 43/28 (2006.01)
D03D 1/00 (2006.01)
(21) 417144
(22) 2016 05 10
(72) JANUSZKIEWICZ ŁUKASZ, Łódź (PL); SKRZETUSKA EWA,
Łódź (PL); KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wykonania połączenia elektrycznego między ścieżkami
elektroprzewodzącymi wykonanymi na podłożu tekstylnym i przewodami elektrycznymi
B1 (11) 228795
(41) 2016 07 18
(51) H02B 1/30 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
(21) 410936
(22) 2015 01 14
(72) BROWARSKI ANDRZEJ, Janiki (PL); PSUJ IRENEUSZ, Opatów (PL)
(73) BROWARSKI ANDRZEJ MANTAR, Janiki (PL)
(54) Szafka rozdzielcza zewnętrzna światłowodowa
B1 (11) 228969
(41) 2017 11 20
(51) H02H 7/09 (2006.01)
(21) 417247
(22) 2016 05 18
(72) JAKUBOWSKA AGNIESZKA, Zabrze (PL); LEWANDOWSKI
JANUSZ, Tarnowskie Góry (PL); JAKUBOWSKI JERZY, Zabrze (PL)
(73) OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI PRZEMYSŁU
WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze (PL)
(54) Sposób i układ zabezpieczenia trójfazowych silników elektrycznych przed skutkami zwarć pojedynczych zwojów cewek uzwojeń
stojanów
B1 (11) 228947
(41) 2017 08 28
(51) H02H 7/22 (2006.01)
H02H 3/02 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
(21) 416258
(22) 2016 02 25
(72) MIĘGOĆ KRZYSZTOF, Jeżów Sudecki (PL); MIĘGOĆ PIOTR,
Piechowice (PL)
(73) MIĘGOĆ KRZYSZTOF, Jeżów Sudecki (PL); MIĘGOĆ PIOTR,
Piechowice (PL)
(54) Układ zdalnego sterowania odbiornika zasilanego za pomocą
złącza gniazdo-wtyczka z wykorzystaniem jednej żyły sterowniczej
oraz sposób załączania i wyłączania zasilania odbiornika
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B1 (11) 228847
(41) 2017 01 02
(51) H02J 3/28 (2006.01)
(21) 412816
(22) 2015 06 23
(72) STRZELECKI RYSZARD, Gdynia (PL); GRABAREK MACIEJ,
Gdynia (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Układ zasilania sieci wydzielonej średniego napięcia prądu
przemiennego
B1 (11) 228943
(41) 2016 12 05
(51) H02K 3/24 (2006.01)
H02K 1/20 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
(21) 416214
(22) 2016 02 22
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); DUKALSKI PIOTR, Katowice (PL);
BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ, Siemianowice Śląskie (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Układ chłodzenia uzwojenia stojana wewnętrznego maszyny
elektrycznej
B1 (11) 228937
(41) 2016 12 19
(51) H02K 7/18 (2006.01)
(21) 415919
(22) 2016 01 26
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); GAWRON STANISŁAW,
Tychy (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Wodny agregat prądotwórczy
B1 (11) 228976
(41) 2017 06 05
(51) H02K 17/18 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
(21) 418971
(22) 2016 10 03
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); GAWRON STANISŁAW,
Tychy (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL); POPRAWSKI WOJCIECH,
Katowice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Uzwojenie wirnika silnika indukcyjnego trakcyjnego
B1 (11) 228975
(41) 2017 06 19
(51) H02K 51/00 (2006.01)
(21) 418915
(22) 2016 09 29
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); KRÓL EMIL, Rybnik (PL);
BERNATT JAKUB, Tychy (PL); GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Przekładnia magnetyczna
B1 (11) 228952
(41) 2017 09 25
(51) H02M 7/219 (2006.01)
(21) 416470
(22) 2016 03 11
(72) KOCZARA WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); BAŁKOWIEC
TOMASZ, Sokołów Podlaski (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Prostownik sterowany
B1 (11) 228951
(41) 2017 09 25
(51) H02P 8/20 (2006.01)
H02P 8/00 (2006.01)
(21) 416468
(22) 2016 03 11
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); ŁASZCZUK BARTŁOMIEJ JÓZEF,
Węgorzewo (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sterownik silników krokowych bipolarnych i unipolarnych
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B1 (11) 228958
(41) 2017 10 23
(51) H03F 3/45 (2006.01)
(21) 416829
(22) 2016 04 13
(72) JENDERNALIK WALDEMAR, Starogard Gdański (PL); JAKUSZ
JACEK, Gdańśk (PL); KŁOSOWSKI MIRON, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wzmacniacz triodowy CMOS
B1 (11) 228785
(41) 2016 06 20
(51) H03L 7/06 (2006.01)
(21) 410584
(22) 2014 12 17
(72) SIWIEC KRZYSZTOF, Warszawa (PL); PLESKACZ WITOLD,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Niskoszumny układ ułamkowej syntezy częstotliwości
B1 (11) 228962
(41) 2017 11 06
(51) H03M 1/34 (2006.01)
G01R 19/257 (2006.01)
(21) 416997
(22) 2016 04 26
(72) PŁATONOW ANATOLIJ, Warszawa (PL); JĘDRZEJEWSKI
KONRAD, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Adaptacyjny układ czujników do pomiaru wielkości fizycznych
z rozszerzonym zakresem pomiarowym
B1 (11) 228827
(41) 2016 11 21
(51) H03M 13/00 (2006.01)
G06F 5/00 (2006.01)
G11B 20/00 (2006.01)
H04L 7/00 (2006.01)
H04L 1/00 (2006.01)
(21) 412275
(22) 2015 05 08
(72) LEŚNIEWICZ MAREK, Zegrze Południowe (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, Zegrze Południowe (PL)
(54) Sposób wykrywania utraty synchronizacji kryptograficznej
i jej odzyskiwania
B1 (11) 229032
(41) 2015 10 26
(51) H04B 1/18 (2006.01)
H03J 3/28 (2006.01)
H03H 5/12 (2006.01)
(21) 407888
(22) 2014 04 14
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); SURMA MACIEJ,
Jaworzno (PL); WÓJCIK DARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Ogniwo filtru pasmowoprzepustowego o szerokim zakresie
przestrajania do obwodów wejściowych mikrofalowych odbiorników radiowych, zwłaszcza odbiorników radia programowalnego
B1 (11) 228899
(41) 2017 05 22
(51) H04L 12/02 (2006.01)
(21) 414712
(22) 2015 11 08
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL); SZYDUCZYŃSKI JAKUB, Szczebrzeszyn (PL); DYRCZ
JAKUB, Kraków (PL); KĄDZIELAWA KAROLINA, Kraków (PL); KOCOT
MARCIN, Kraków (PL); WACŁAWIK BARTŁOMIEJ, Kraków (PL);
ZIĘBOWICZ TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ do wyznaczania wartości opóźnienia przejmowania przez stację kontroli nad kanałem transmisyjnym
B1 (11) 228910
(51) H05K 3/34 (2006.01)
B23K 1/008 (2006.01)
B23K 31/02 (2006.01)

(41) 2017 06 19
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(21) 415235
(22) 2015 12 10
(72) TOMASZEWSKI JACEK, Warszawa (PL); CISZEWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); SITEK JANUSZ, Warszawa (PL); STĘPLEWSKI
WOJCIECH, Kobyłka (PL)
(73) SEMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób uzyskiwania równowagi termicznej przy produkcji płytek obwodów drukowanych
B1 (11) 228935
(41) 2017 07 31
(51) H05K 3/34 (2006.01)
B23K 35/40 (2006.01)
(21) 415917
(22) 2016 01 27
(72) TOPIĆ PREDRAG, Włocławek (PL)
(73) TOPIĆ PREDRAG RENEX, Włocławek (PL)
(54) Sposób wytwarzania urządzeń elektronicznych o zoptymalizowanej zawartości srebra w połączeniach lutowanych
B1 (11) 228902
(41) 2017 05 22
(51) H05K 5/04 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02B 1/38 (2006.01)
(21) 414799
(22) 2015 11 16
(72) JANUSZKIEWICZ EDWARD, Łódź (PL); JANUSZKIEWICZ PIOTR,
Łódź (PL)
(73) JANUSZKIEWICZ EDWARD EDJAN J. I-W, Łódź (PL)
(54) Obudowa rozdzielnicy energetycznej średniego napięcia

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

228928
228928*
228928*
228878
228878*
228881
228881*
228941
228941*
228941*
228904
228904*
228932
228932*
228945
228945*
228945*
228887
228744
228744*
228786*
228861
228861*
228862
228862*
228921

A01D 43/10 (2006.01)
A01D 87/08 (2006.01)
A01D 87/06 (2006.01)
A01D 90/10 (2006.01)
A01D 51/00 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
A01F 15/07 (2006.01)
A01F 25/14 (2006.01)
A01F 25/00 (2006.01)
A01F 25/04 (2006.01)
A01F 29/00 (2006.01)
A01F 29/06 (2006.01)
A01G 23/083 (2006.01)
A01G 9/22 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
A01G 13/00 (2006.01)
A01G 23/095 (2006.01)
A01G 23/02 (2006.01)
A01G 25/16 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A01K 5/00 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
A01M 21/04 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)

228921*
229011
229011*
228786*
228931*
228850
228922
228922*
228852
228852*
229035
229035*
228921*
228864
228854
228854*
228777
228777*
228790*
228905
228786
228965
228863
228863*
228841
228841*

A01B 3/32 (2006.01)
A01B 15/08 (2006.01)
A01B 15/14 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
A01B 49/00 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
A01B 59/06 (2006.01)
A01B 49/00 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
A01C 7/12 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
A01C 7/10 (2006.01)
A01C 7/12 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
A01C 15/14 (2006.01)
A01C 15/00 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
A01D 82/00 (2006.01)

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

A01M 23/02 (2006.01)
A01M 23/04 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 25/22 (2006.01)
A01N 25/10 (2006.01)
A01N 25/24 (2006.01)
A01N 25/04 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A23B 4/02 (2006.01)
A23B 7/04 (2006.01)
A23B 7/03 (2006.01)
A23B 7/028 (2006.01)
A23K 30/10 (2016.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 19/15 (2016.01)
A23P 30/10 (2016.01)
A24C 5/28 (2006.01)
A24D 3/08 (2006.01)
A47B 91/02 (2006.01)
A47J 31/60 (2006.01)
A47J 47/00 (2006.01)
A47L 13/20 (2006.01)
A47L 3/02 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 34/20 (2016.01)
A61B 1/06 (2006.01)
A61B 8/00 (2006.01)
A61F 2/46 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61F 13/49 (2006.01)
A61F 13/496 (2006.01)
A61K 36/45 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 36/736 (2006.01)
A61K 31/575 (2006.01)
A61K 8/63 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
A61K 49/10 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
A61K 47/50 (2017.01)
A61K 31/4035 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)

229031
229031*
229030
229030*
229030*
229030*
229030*
228865
228886
228769*
229030*
228865*
228843*
228833
228833*
229003
228791
228787*
228787*
228852*
228955
228955*
228955*
228787
228791*
229004
228997
228920
228860
228871*
228792
228851*
228801
228938
228974
228963
228963*
220111
220111*
220111*
228870
228993
228993*
228810*
228801*
228801*
228940
229009
229009*
228955*
228955*
228955*
228855
228855*
229027
229027*
228823
228741
228995*
228995*
228995*
229002*
229002*
229002*
228742*

A61K 31/4425 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61K 48/00 (2006.01)
A61L 27/00 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61M 5/50 (2006.01)
A61M 5/178 (2006.01)
A61M 5/315 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 31/20 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
B01D 21/18 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/18 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/44 (2006.01)
B01D 61/42 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
B01J 23/30 (2006.01)
B01J 21/08 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 29/90 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 23/14 (2006.01)

228742*
228868*
228848*
228849*
228856*
228857*
228858*
228876*
228853
229015*
228884*
228978
228978*
228978*
228819
228855*
228741*
228995*
228995*
228782*
228782*
228782*
228820*
228820*
229002*
228742*
228848*
228849*
228856*
228857*
228858*
228876*
228876*
229040*
228855*
229007
229000
229000*
228994
228912*
228984*
228994*
228748
228748*
228750
228750*
228799
228799*
228912
228912*
228912*
228912*
228802
228802*
228840
228840*
228844
228844*
228844*
228746
228746*
228906*
228906*
228751*
228845*
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B01J 23/835 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B02C 4/02 (2006.01)
B02C 4/28 (2006.01)
B02C 2/08 (2006.01)
B02C 13/04 (2006.01)
B02C 13/28 (2006.01)
B02C 17/00 (2006.01)
B02C 18/22 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B03C 3/02 (2006.01)
B03C 3/76 (2006.01)
B03C 7/02 (2006.01)
B05B 15/12 (2006.01)
B05B 1/30 (2006.01)
B05C 15/00 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
B08B 5/02 (2006.01)
B08B 9/093 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B23B 51/00 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23K 1/008 (2006.01)
B23K 31/02 (2006.01)
B23K 35/40 (2006.01)
B23P 15/02 (2006.01)
B23Q 16/00 (2006.01)
B24C 1/00 (2006.01)
B25B 15/02 (2006.01)
B25B 15/00 (2006.01)
B25B 23/12 (2006.01)
B25H 5/00 (2006.01)
B25J 1/00 (2006.01)
B27C 3/06 (2006.01)
B27F 1/02 (2006.01)
B27G 13/14 (2006.01)
B27L 11/00 (2006.01)
B27L 11/00 (2006.01)
B28B 5/00 (2006.01)
B28B 7/24 (2006.01)
B29B 9/06 (2006.01)
B29B 9/16 (2006.01)
B29B 7/00 (2006.01)
B29C 33/72 (2006.01)
B29C 64/00 (2017.01)
B29C 45/14 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 64/165 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 43/22 (2006.01)
B29C 43/28 (2006.01)
B29C 43/30 (2006.01)
B30B 9/30 (2006.01)

2

228845*
229016*
228939
228838
228838*
229006
229006*
229039
228919*
229006*
228901
228880
229001
228836
228790*
228836*
228860*
228968
228968*
228874
229022*
229024
229008*
229005*
228789*
228890*
228891*
228892*
228893*
228894*
228895*
228818*
228910*
228910*
228935*
228956
228824*
228909
228908
228908*
228908*
228824*
228842*
228789
229036
229036*
228921*
228919
228798
228835*
228942
228942*
229028*
228909*
228942*
228835
229028
228930
228930*
228959
228959*
228803*
228803*
228803*
228929*

1

B32B 3/12 (2006.01)
B32B 37/06 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
B32B 21/04 (2006.01)
B32B 21/14 (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
B32B 23/00 (2006.01)
B32B 23/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B41M 1/02 (2006.01)
B60D 1/06 (2006.01)
B60D 1/14 (2006.01)
B60G 11/12 (2006.01)
B60G 7/02 (2006.01)
B60M 1/02 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60M 1/02 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60M 1/18 (2006.01)
B60M 1/20 (2006.01)
B60M 1/22 (2006.01)
B60M 1/225 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
B61C 9/48 (2006.01)
B61C 15/08 (2006.01)
B61G 5/02 (2006.01)
B61G 1/36 (2006.01)
B61L 1/02 (2006.01)
B62D 55/00 (2006.01)
B62D 15/00 (2006.01)
B65B 11/00 (2006.01)
B65B 11/56 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
B65D 25/48 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)
B65D 47/20 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
B65D 88/26 (2006.01)
B65D 90/08 (2006.01)
B65F 9/00 (2006.01)
B65G 15/00 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
B65G 21/14 (2006.01)
B65G 49/06 (2006.01)
B65G 53/02 (2006.01)
B65G 11/00 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
B65H 57/22 (2006.01)
B65H 59/00 (2006.01)
B65H 75/24 (2006.01)
B65H 18/04 (2006.01)
B66C 5/02 (2006.01)
B66C 17/00 (2006.01)
B66C 23/52 (2006.01)
B66C 23/70 (2006.01)
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229019
229019*
228784
228784*
228784*
228897
228897*
228803*
228806*
228927*
228996*
228996*
228949
228923
228923*
228834
228834*
228774
228774*
228775
228775*
228933
228831
228831*
228831*
228809
228809*
228822
228822*
228821
228821*
228830*
228850*
228925*
228922*
228922*
228874*
228897*
228871
228871*
228871*
228871*
228813
228813*
228790
228883
228960
228960*
228929
228944
228944*
228931
228873
228992
228992*
228973*
228973*
228804
228804*
228743
228743*
228812
228812*
228814
228814*

B66F 11/04 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 6/06 (2006.01)
C01B 13/02 (2006.01)
C01B 13/14 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C01B 31/06 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/505 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 35/047 (2006.01)
C04B 35/42 (2006.01)
C04B 35/462 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C07B 41/02 (2006.01)
C07B 41/08 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07C 29/14 (2006.01)
C07C 37/60 (2006.01)
C07C 39/08 (2006.01)
C07C 51/09 (2006.01)
C07C 57/26 (2006.01)
C07C 317/28 (2006.01)
C07C 315/00 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 323/66 (2006.01)
C07C 319/00 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 209/76 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 413/06 (2006.01)
C07D 233/48 (2006.01)
C07D 233/06 (2006.01)
C07D 233/10 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07D 253/07 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 313/14 (2006.01)

228851
229016*
228779
229008*
229018
228767
229008
229015
229005
229027*
229008*
228982
228983
228984
228985
228986
228987
228988
228989
228766*
228802*
228759*
228896*
229024*
229024*
229024*
224416
224416*
229037
228769*
228886*
228796
228799*
228796*
228769
228765*
228765*
228906*
228845*
229016*
228844*
228906
228906*
228981
228981*
228788
228788*
228788*
229034
229034*
228746*
228995
228995*
228995*
228782
228782*
228782*
228998
229033
228820
228751
228751*
228752
228752*
228768

C07D 319/12 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
C07D 401/10 (2006.01)
C07D 215/14 (2006.01)
C07D 241/04 (2006.01)
C07D 249/12 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
C07F 1/04 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C07F 9/53 (2006.01)
C07J 73/00 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07K 14/50 (2006.01)
C08G 77/42 (2006.01)
C08H 1/00 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 9/26 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08K 13/08 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 5/098 (2006.01)
C08K 5/092 (2006.01)
C08K 7/02 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 29/04 (2006.01)
C08L 31/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 1/28 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C09B 7/02 (2006.01)
C09D 189/00 (2006.01)
C09D 1/02 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
C09D 5/06 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
C09D 5/06 (2006.01)
C09D 133/08 (2006.01)
C09D 5/10 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 195/00 (2006.01)
C09D 127/06 (2006.01)
C09D 131/04 (2006.01)
C09J 11/02 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)

228845
228846
229002
229002*
229002*
229002*
228742
228875
228915
229034*
229016
229016*
229016*
228889
229010
229010*
228766*
228761*
228762*
228763*
228764*
228868
228843
228843*
228843*
220209
228749
228749*
228803
228884
228843*
228843*
220209*
220209*
228749*
228749*
228749*
228884*
228898
228898*
228980*
228897*
228897*
220209*
220209*
220209*
228749*
228980
228865*
228843*
228747
228747*
229012
229012*
229013
229013*
228745
228745*
228999*
228999*
228999*
228898*
228755
228755*
228755*
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C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 127/06 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 3/32 (2006.01)
C10B 21/20 (2006.01)
C10B 27/06 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
C11D 3/43 (2006.01)
C11D 7/60 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
C12N 11/00 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
C12N 15/64 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/12 (2006.01)
C12P 33/20 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/70 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/11 (2006.01)
C12R 1/125 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12R 1/39 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C21D 9/52 (2006.01)
C21D 1/34 (2006.01)
C22B 3/24 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C22B 7/02 (2006.01)
C22B 13/00 (2006.01)
C22B 19/30 (2006.01)
C22C 21/04 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C23C 16/06 (2006.01)
C23G 5/032 (2006.01)
C30B 29/10 (2006.01)
C30B 9/02 (2006.01)

2

1

2

228756
228756*
228756*
228753
228754
228757
228758
228758*
228765
229029*
228772
228805
229029
229029*
228900*
229022*
228886*
228875*
228875*
228759
229020
228954
228954*
228848
228849
228856
228857
228858
228876
228876*
228759*
228761
228761*
228761*
228762
228763
228764
228911
229040
229040*
228886*
228759*
229020*
228954*
228954*
228954*
228954*
228954*
228761*
228762*
228763*
228764*
228818
228818*
228766
228766*
228781
228781*
228781*
228825
228825*
228956*
228900
228773
228773*

C30B 33/12 (2006.01)
D01D 5/00 (2006.01)
D01F 6/96 (2006.01)
D03D 11/02 (2006.01)
D03D 11/02 (2006.01)
D03D 1/00 (2006.01)
D04H 1/00 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
D06M 13/00 (2006.01)
D06M 13/352 (2006.01)
D06M 23/16 (2006.01)
D06M 15/61 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
D06M 15/63 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
D06M 19/00 (2006.01)
D06M 10/02 (2006.01)
D06M 10/08 (2006.01)
D06N 5/00 (2006.01)
D06N 7/02 (2006.01)
D06P 1/38 (2006.01)
D06P 3/60 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E01C 11/24 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
E01D 18/00 (2006.01)
E01D 21/06 (2006.01)
E01F 9/053 (2006.01)
E01F 9/50 (2016.01)
E01F 9/524 (2016.01)
E01F 9/559 (2016.01)
E02B 3/00 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/00 (2006.01)
E03F 1/00 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
E04D 5/10 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
E04F 15/20 (2006.01)
E04G 3/18 (2006.01)
E04G 3/20 (2006.01)
E04G 3/24 (2006.01)
E04G 3/30 (2006.01)
E04H 9/14 (2006.01)
E05B 47/02 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)

229026
228780
228780*
228806
228927
228966*
228780*
229038
229023
229023*
228771
228771*
228808
228808*
228807
228807*
228924
228924*
228924*
228999*
228793*
228778
228778*
228811
228830
228760
228760*
228979
228979*
228797
228760*
228828
228828*
228828*
228832*
228798*
228798*
228968*
228968*
228798*
228999
228784*
228793
228793*
228851*
228851*
228851*
228851*
228832*
228946
228872
228872*
228890
228890*
228890*
228891
228891*
228891*
228892
228892*
228892*
228893
228893*
228893*
228894

1

E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
E21C 27/20 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 13/04 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F01K 23/06 (2006.01)
F02D 41/24 (2006.01)
F02D 41/30 (2006.01)
F02D 19/08 (2006.01)
F02P 5/145 (2006.01)
F03B 11/02 (2006.01)
F03B 3/16 (2006.01)
F03B 3/18 (2006.01)
F03B 1/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
F04D 1/08 (2006.01)
F04D 17/12 (2006.01)
F16D 3/27 (2006.01)
F16D 1/06 (2006.01)
F16F 1/38 (2006.01)
F16F 7/01 (2006.01)
F16H 7/20 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/453 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
F16M 11/12 (2006.01)
F21S 9/00 (2006.01)
F23D 14/16 (2006.01)
F23D 14/10 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
F23G 7/06 (2006.01)
F23Q 9/04 (2006.01)
F23Q 9/08 (2006.01)
F24C 3/00 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
F24H 1/12 (2006.01)
F24H 1/14 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
F24H 6/00 (2006.01)
F24H 1/20 (2006.01)
F25D 31/00 (2006.01)
F28B 1/06 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/14 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F41J 3/00 (2006.01)
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228894*
228894*
228895
228895*
228895*
228896
228832
228839
228839*
228839*
228838*
228842
228842*
228822*
228947*
229022*
228950
229017*
229017*
229017
229021
229021*
229021*
229021*
228967
228967*
228967*
228967*
228817
228817*
228866
228913*
228834*
228972
228913
228970
228970*
228882
228882*
228824
228828*
228776
228888*
228770
229022
228885
228885*
228885*
228837
228837*
228869
204824
228888
228888*
228888*
228888*
228867
228791*
228879*
228901*
228888*
228888*
228879
228879*
228996

G01B 5/004 (2006.01)
G01B 11/06 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01C 15/04 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
G01F 9/00 (2006.01)
G01K 1/08 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01L 7/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/38 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/34 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 29/26 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
G01R 19/02 (2006.01)
G01R 15/12 (2006.01)
G01R 19/14 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/327 (2006.01)
G01R 19/257 (2006.01)
G01S 13/02 (2006.01)
G01T 1/00 (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
G02B 21/26 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
G02F 1/361 (2006.01)
G05B 19/19 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
G05D 23/19 (2006.01)
G06F 3/044 (2006.01)
G06F 11/07 (2006.01)
G06F 11/30 (2006.01)
G06F 5/00 (2006.01)
G06T 7/20 (2017.01)
G07C 3/00 (2006.01)
G07C 1/10 (2006.01)
G07C 5/02 (2006.01)
G07C 9/00 (2006.01)
G08B 25/00 (2006.01)
G08C 25/04 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
G09B 19/16 (2006.01)
G09B 9/02 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G09F 19/22 (2006.01)
G10K 11/18 (2006.01)
G11B 20/00 (2006.01)
H01F 27/42 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
H01F 3/10 (2006.01)
H01F 29/10 (2006.01)
H01F 41/02 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)

228824*
228973
228973*
228816
228816*
228948
228950*
228800
228800*
228800*
229025
228974*
228875*
228948*
228917
228917*
228918
228918*
228990
228990*
228971
228971*
228810
228829
228961
228961*
228977
228783
228957
228962*
228916
228948*
228948*
228903*
228795*
228795*
228907
228916*
228953*
228953
228794
228815
228815*
228827*
228914*
228926
228926*
228826
228914
228938*
228944*
228917*
228918*
228826*
228925
228949*
228828*
228810*
228827*
228934
228934*
228934*
228877
228991
228903

Nr 5/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

H01J 37/244 (2006.01)
H01L 35/28 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/08 (2006.01)
H01Q 13/02 (2006.01)
H01Q 19/08 (2006.01)
H01R 43/16 (2006.01)
H01R 13/405 (2006.01)
H01R 43/28 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02B 1/38 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02H 1/00 (2006.01)
H02H 7/09 (2006.01)
H02H 7/22 (2006.01)
H02H 3/02 (2006.01)
H02J 3/28 (2006.01)
H02K 3/24 (2006.01)
H02K 1/20 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
H02K 17/18 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)

229014
228901*
228936
228936*
228859
228859*
228964
228964*
228966
228795
228902*
228902*
228774*
228775*
228977*
228969
228947
228947*
228847
228943
228943*
228943*
228937
228976
228976*

1

H02K 51/00 (2006.01)
H02M 7/219 (2006.01)
H02P 8/20 (2006.01)
H02P 8/00 (2006.01)
H03F 3/45 (2006.01)
H03H 5/12 (2006.01)
H03J 3/28 (2006.01)
H03K 3/012 (2006.01)
H03L 7/06 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 13/00 (2006.01)
H04B 1/18 (2006.01)
H04L 7/00 (2006.01)
H04L 1/00 (2006.01)
H04L 12/02 (2006.01)
H05B 6/64 (2006.01)
H05B 6/80 (2006.01)
H05B 6/64 (2006.01)
H05B 6/80 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)

2

1

2

1

2

228975
228952
228951
228951*
228958
229032*
229032*
228946*
228785
228962
228827
229032
228827*
228827*
228899
228748*
228748*
228750*
228750*
228926*
228795*
228910
228935
228902

228797
228798
228799
228800
228801
228802
228803
228804
228805
228806
228807
228808
228809
228810
228811
228812
228813
228814
228815
228816
228817
228818
228819
228820
228821
228822
228823
228824
228825
228826
228827
228828
228829
228830
228831
228832
228833
228834
228835
228836
228837
228838
228839
228840
228841
228842
228843
228844
228845
228846
228847
228848
228849
228850
228851
228852
228853
228854
228855
228856
228857
228858
228859
228860
228861

E01D 21/06 (2006.01)
B28B 5/00 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
G01K 1/08 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
B65H 57/22 (2006.01)
C10B 27/06 (2006.01)
D03D 11/02 (2006.01)
D06M 15/63 (2006.01)
D06M 15/61 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
G01N 29/26 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
B66C 5/02 (2006.01)
B65D 25/48 (2006.01)
B66C 23/52 (2006.01)
G06F 11/07 (2006.01)
G01C 15/04 (2006.01)
F04D 1/08 (2006.01)
C21D 9/52 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
C07D 253/07 (2006.01)
B61G 5/02 (2006.01)
B61C 9/48 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
F16M 11/12 (2006.01)
C22C 21/04 (2006.01)
G07C 5/02 (2006.01)
H03M 13/00 (2006.01)
E01F 9/50 (2016.01)
G01N 33/36 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
B60M 1/20 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
B60G 11/12 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
B05B 15/12 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
B02C 4/28 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
A01M 21/04 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
C08G 77/42 (2006.01)
B01J 23/30 (2006.01)
C07D 319/12 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
H02J 3/28 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
B66F 11/04 (2006.01)
A01F 25/00 (2006.01)
A61L 27/00 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
A61K 31/575 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
H01Q 13/02 (2006.01)
A47J 31/60 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)

228862
228863
228864
228865
228866
228867
228868
228869
228870
228871
228872
228873
228874
228875
228876
228877
228878
228879
228880
228881
228882
228883
228884
228885
228886
228887
228888
228889
228890
228891
228892
228893
228894
228895
228896
228897
228898
228899
228900
228901
228902
228903
228904
228905
228906
228907
228908
228909
228910
228911
228912
228913
228914
228915
228916
228917
228918
228919
228920
228921
228922
228923
228924
228925
228926

A01D 46/00 (2006.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A01G 9/22 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
F16D 3/27 (2006.01)
F24H 1/20 (2006.01)
C07K 14/50 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
B65G 49/06 (2006.01)
B08B 9/093 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
H01F 29/10 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
B03C 3/76 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
C08J 9/26 (2006.01)
F23Q 9/04 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
F24H 1/14 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
H04L 12/02 (2006.01)
C23G 5/032 (2006.01)
B03C 3/02 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
C07C 37/60 (2006.01)
G02F 1/361 (2006.01)
B25B 15/02 (2006.01)
B24C 1/00 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
F16H 7/20 (2006.01)
G07C 9/00 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
G01S 13/02 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
B27L 11/00 (2006.01)
A47B 91/02 (2006.01)
A01D 82/00 (2006.01)
A01F 15/07 (2006.01)
B60D 1/06 (2006.01)
D06M 19/00 (2006.01)
G09B 9/02 (2006.01)
G07C 3/00 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1623

Symbol
MKP

1

2

1

2

204824
220111
220209
224416
228741
228742
228743
228744
228745
228746
228747
228748
228749
228750
228751
228752
228753
228754
228755
228756
228757
228758
228759
228760
228761
228762
228763
228764
228765
228766

F24H 1/12 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C04B 35/047 (2006.01)
A61K 47/50 (2017.01)
C07D 401/12 (2006.01)
B65H 75/24 (2006.01)
A01C 15/14 (2006.01)
C09D 5/10 (2006.01)
B01J 29/90 (2006.01)
C09D 1/02 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C09J 127/06 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C22B 3/24 (2006.01)

228767
228768
228769
228770
228771
228772
228773
228774
228775
228776
228777
228778
228779
228780
228781
228782
228783
228784
228785
228786
228787
228788
228789
228790
228791
228792
228793
228794
228795
228796

C01B 13/02 (2006.01)
C07D 313/14 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
D06M 13/352 (2006.01)
C10B 21/20 (2006.01)
C30B 29/10 (2006.01)
B60M 1/02 (2006.01)
B60M 1/02 (2006.01)
F23D 14/16 (2006.01)
A01G 23/095 (2006.01)
D06P 1/38 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
D01D 5/00 (2006.01)
C22B 7/02 (2006.01)
C07D 233/48 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
H03L 7/06 (2006.01)
A01K 5/00 (2006.01)
A23L 19/15 (2016.01)
C07C 317/28 (2006.01)
B27C 3/06 (2006.01)
B65D 47/20 (2006.01)
A23B 7/04 (2006.01)
A47L 13/20 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
G06F 3/044 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)

1624
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1

2

1

2

228927
228928
228929
228930
228931
228932
228933
228934
228935
228936
228937
228938
228939
228940
228941
228942
228943
228944
228945
228946
228947
228948
228949
228950
228951
228952
228953
228954
228955
228956
228957
228958
228959
228960
228961
228962
228963
228964
228965
228966
228967
228968
228969
228970
228971
228972
228973
228974
228975
228976
228977
228978
228979
228980
228981
228982
228983

D03D 11/02 (2006.01)
A01B 3/32 (2006.01)
B65F 9/00 (2006.01)
B29C 64/165 (2017.01)
B65G 21/14 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
B60M 1/18 (2006.01)
H01F 27/42 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
B02C 4/02 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
B29B 9/06 (2006.01)
H02K 3/24 (2006.01)
B65G 15/00 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
E05B 47/02 (2006.01)
H02H 7/22 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
B41M 1/02 (2006.01)
F02D 41/24 (2006.01)
H02P 8/20 (2006.01)
H02M 7/219 (2006.01)
G05D 23/19 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
B23P 15/02 (2006.01)
G01R 31/327 (2006.01)
H03F 3/45 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B65D 88/26 (2006.01)
G01R 19/02 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
H01R 43/16 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)
H01R 43/28 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
H02H 7/09 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
F16F 7/01 (2006.01)
G01B 11/06 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
H02K 51/00 (2006.01)
H02K 17/18 (2006.01)
G01R 19/14 (2006.01)
A61M 5/50 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C07C 51/09 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)

228984
228985
228986
228987
228988
228989
228990
228991
228992
228993
228994
228995
228996
228997
228998
228999
229000
229001
229002
229003
229004
229005
229006
229007
229008
229009
229010
229011
229012
229013
229014
229015
229016
229017
229018
229019
229020
229021
229022
229023
229024
229025
229026
229027
229028
229029
229030
229031
229032
229033
229034
229035
229036
229037
229038
229039
229040

C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
H01F 41/02 (2006.01)
B65G 53/02 (2006.01)
A61B 34/20 (2016.01)
B01D 53/62 (2006.01)
C07D 209/76 (2006.01)
F41J 3/00 (2006.01)
A24D 3/08 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
E04D 5/10 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B03C 7/02 (2006.01)
C07D 401/10 (2006.01)
A23B 4/02 (2006.01)
A24C 5/28 (2006.01)
C01B 31/06 (2006.01)
B02C 13/04 (2006.01)
B01D 21/18 (2006.01)
C01B 13/14 (2006.01)
A61F 13/49 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
A01D 87/08 (2006.01)
C09D 5/06 (2006.01)
C09D 5/06 (2006.01)
H01J 37/244 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
F02P 5/145 (2006.01)
C01B 6/06 (2006.01)
B32B 3/12 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
F03B 11/02 (2006.01)
F23G 7/06 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
G01L 7/00 (2006.01)
C30B 33/12 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01M 23/02 (2006.01)
H04B 1/18 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07C 323/66 (2006.01)
A01F 29/00 (2006.01)
B27F 1/02 (2006.01)
C04B 35/462 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
B02C 17/00 (2006.01)
C12Q 1/70 (2006.01)
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2017/39
2014/15
2017/46
2013/45
2018/04
2017/46
2017/50
2017/49
2017/52
2014/24
2014/26
2017/43
2018/04
2017/26
2018/06
2017/44
2018/02
2017/26
2017/49
2017/42
2017/51
2017/51
2017/39

EP 1577159 B1
EP 1656016 B1
EP 1664355 B1
EP 1673439 B1
EP 1684958 B1
EP 1687019 B1
EP 1692047 B1
EP 1693852 B1
EP 1700319 B1
EP 1716368 B1
EP 1718678 B1
EP 1720964 B1
EP 1722943 B1
EP 1727251 B1
EP 1734598 B1
EP 1734823 B1
EP 1737302 B1
EP 1741666 B1
EP 1753434 B1
EP 1756497 B1
EP 1765299 B1
EP 1773902 B1
EP 1784440 B1
EP 1794049 B1
EP 1795186 B1
EP 1845945 B1
EP 1859687 B1
EP 1861655 B1
EP 1864914 B1
EP 1883665 B1
EP 1890115 B1
EP 1892096 B1
EP 1894407 B1
EP 1899283 B1
EP 1924144 B1
EP 1926409 B1
EP 1929090 B1
EP 1937479 B1
EP 1937874 B1
EP 1944248 B1
EP 1945757 B1
EP 1951290 B1
EP 1957692 B1
EP 1962621 B1
EP 1978261 B1
EP 1981385 B1
EP 1984429 B1
EP 1989383 B1
EP 1992477 B1
EP 1992924 B1
EP 1993673 B1
EP 1995187 B1
EP 2001309 B1
EP 2005699 B1
EP 2005702 B1
EP 2007416 B1

Nr 5/2018
T3 (97) 22 11 2017
T5 (97) 21 04 2010
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T5 (97) 26 08 2009
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T5 (97) 18 12 2013
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T6 (97) 09 12 2015
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T5 (97) 27 11 2013
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T5 (97) 12 03 2014
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T5 (97) 26 12 2012
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 20 12 2017
T5 (97) 08 10 2014
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T5 (97) 10 10 2012
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 13 12 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/47
2010/16
2017/49
2017/46
2009/35
2018/03
2017/50
2018/01
2017/48
2017/50
2013/51
2017/39
2017/42
2017/48
2015/50
2017/42
2017/50
2017/38
2017/46
2017/49
2018/04
2017/51
2017/50
2017/50
2017/27
2017/37
2017/42
2013/48
2017/48
2017/48
2014/11
2017/50
2017/52
2017/52
2012/52
2017/49
2017/40
2017/39
2017/44
2017/50
2017/38
2017/49
2017/49
2018/02
2017/31
2017/51
2014/41
2017/48
2018/01
2017/48
2017/50
2017/45
2017/48
2018/03
2012/41
2017/44
2017/52
2017/34
2017/46
2018/09
2017/49
2017/46
2017/36
2018/03
2017/39
2017/30
2017/50

EP 2031139 B1
EP 2032352 B1
EP 2042681 B1
EP 2045531 B1
EP 2047779 B1
EP 2050859 B1
EP 2052625 B1
EP 2063045 B1
EP 2068907 B1
EP 2076382 B1
EP 2081135 B1
EP 2084441 B1
EP 2086032 B1
EP 2086755 B1
EP 2091940 B1
EP 2101385 B1
EP 2106541 B1
EP 2108201 B1
EP 2109437 B1
EP 2113039 B1
EP 2114045 B1
EP 2118598 B1
EP 2147844 B1
EP 2149756 B1
EP 2154948 B1
EP 2158661 B1
EP 2158901 B1
EP 2161160 B1
EP 2162870 B1
EP 2164693 B1
EP 2164943 B1
EP 2165654 B1
EP 2170279 B1
EP 2171996 B1
EP 2173538 B1
EP 2179838 B1
EP 2181286 B1
EP 2183420 B1
EP 2188952 B1
EP 2205217 B1
EP 2212404 B1
EP 2213301 B1
EP 2216469 B1
EP 2227482 B1
EP 2239177 B1
EP 2244188 B1
EP 2244211 B1
EP 2247275 B1
EP 2247648 B1
EP 2257609 B1
EP 2265041 B1
EP 2265709 B1
EP 2266825 B1
EP 2269210 B1
EP 2272739 B1
EP 2283026 B1
EP 2291934 B1
EP 2292780 B1
EP 2293677 B1
EP 2294505 B1
EP 2295695 B1
EP 2296581 B1
EP 2300013 B1
EP 2304397 B1
EP 2305624 B1
EP 2305898 B1
EP 2306044 B1

T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T5 (97) 02 04 2014
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T5 (97) 27 08 2014
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017

1625
2017/49
2017/50
2017/47
2017/43
2017/42
2018/03
2017/50
2018/04
2017/43
2017/47
2017/46
2018/03
2017/50
2018/04
2018/01
2018/01
2017/50
2014/14
2017/49
2017/45
2017/50
2017/47
2017/48
2017/48
2017/49
2017/48
2017/46
2017/51
2017/48
2017/50
2018/02
2017/40
2017/47
2017/49
2017/49
2017/51
2017/45
2018/02
2017/45
2018/04
2017/50
2017/52
2018/07
2017/49
2017/48
2017/46
2017/48
2017/44
2017/52
2017/49
2017/45
2018/01
2017/41
2017/47
2017/48
2017/51
2017/46
2014/35
2018/07
2017/47
2017/47
2017/42
2017/49
2017/31
2018/03
2017/48
2017/49

EP 2306948 B1
EP 2307506 B1
EP 2308329 B1
EP 2309992 B1
EP 2310579 B1
EP 2311585 B1
EP 2312959 B1
EP 2313224 B1
EP 2315740 B1
EP 2316566 B1
EP 2317867 B1
EP 2318208 B1
EP 2321582 B1
EP 2325406 B1
EP 2326898 B1
EP 2331090 B1
EP 2331889 B1
EP 2333158 B1
EP 2333413 B1
EP 2340328 B1
EP 2341995 B1
EP 2344395 B1
EP 2344540 B1
EP 2345049 B1
EP 2346973 B1
EP 2348254 B1
EP 2350162 B1
EP 2350329 B1
EP 2354091 B1
EP 2354218 B1
EP 2356805 B1
EP 2358836 B1
EP 2358910 B1
EP 2359727 B1
EP 2360330 B1
EP 2361014 B1
EP 2363188 B1
EP 2370324 B1
EP 2370631 B1
EP 2371178 B1
EP 2371665 B1
EP 2373458 B1
EP 2375880 B1
EP 2376485 B1
EP 2386308 B1
EP 2387396 B1
EP 2388246 B1
EP 2391352 B1
EP 2393427 B1
EP 2394452 B1
EP 2395830 B1
EP 2397626 B1
EP 2397741 B1
EP 2398595 B1
EP 2405077 B1
EP 2405249 B1
EP 2405835 B1
EP 2406070 B1
EP 2406399 B1
EP 2406406 B1
EP 2407486 B1
EP 2408476 B1
EP 2415946 B1
EP 2416679 B1
EP 2417274 B1
EP 2419849 B1
EP 2421545 B1

1626
T5 (97) 05 03 2014
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T5 (97) 13 08 2014
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T5 (97) 12 11 2014
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T5 (97) 01 01 2014
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T5 (97) 06 08 2014
T3 (97) 20 12 2017
T5 (97) 02 04 2014
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 27 09 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2014/10
2018/04
2017/52
2018/01
2017/17
2017/49
2017/48
2017/49
2017/49
2017/51
2017/49
2014/33
2017/46
2017/51
2017/49
2017/49
2014/46
2017/45
2017/51
2017/48
2017/47
2017/45
2017/50
2017/48
2017/47
2018/12
2017/45
2017/40
2017/49
2014/01
2018/02
2017/50
2017/48
2017/50
2018/08
2017/50
2017/52
2017/51
2017/51
2017/51
2017/48
2017/45
2017/51
2017/44
2017/44
2017/43
2017/48
2017/47
2017/52
2017/39
2017/50
2018/01
2017/51
2017/49
2017/44
2017/50
2017/47
2017/49
2017/49
2014/32
2017/51
2014/14
2017/31
2017/46
2017/48
2017/49
2017/39

EP 2421729 B1
EP 2426947 B1
EP 2429794 B1
EP 2432502 B1
EP 2435026 B1
EP 2436849 B1
EP 2438351 B1
EP 2442087 B1
EP 2442872 B1
EP 2444103 B1
EP 2445077 B1
EP 2445794 B1
EP 2446010 B1
EP 2446204 B1
EP 2447254 B1
EP 2447418 B1
EP 2448405 B1
EP 2448424 B1
EP 2448438 B1
EP 2448664 B1
EP 2448852 B1
EP 2448941 B1
EP 2449071 B1
EP 2450093 B1
EP 2452204 B1
EP 2452493 B1
EP 2455125 B1
EP 2457451 B1
EP 2457518 B1
EP 2459389 B1
EP 2462158 B1
EP 2464944 B1
EP 2467541 B1
EP 2469093 B1
EP 2469097 B1
EP 2472028 B1
EP 2473151 B1
EP 2473425 B1
EP 2475521 B1
EP 2476435 B1
EP 2476436 B1
EP 2477699 B1
EP 2477802 B1
EP 2478910 B1
EP 2479138 B1
EP 2479165 B1
EP 2480540 B1
EP 2482852 B1
EP 2482870 B1
EP 2483189 B1
EP 2484651 B1
EP 2485792 B1
EP 2486157 B1
EP 2486164 B1
EP 2486185 B1
EP 2486692 B1
EP 2488116 B1
EP 2490773 B1
EP 2491726 B1
EP 2500369 B1
EP 2501406 B1
EP 2503893 B1
EP 2505712 B1
EP 2506821 B1
EP 2510807 B1
EP 2511301 B1
EP 2511304 B1

T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T6 (97) 03 12 2014
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T5 (97) 16 07 2014
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T5 (97) 29 10 2014
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 12 2017

Nr 5/2018
2017/48
2017/44
2017/45
2018/04
2017/47
2017/49
2017/51
2017/48
2017/50
2017/32
2017/39
2018/04
2018/07
2017/47
2017/51
2017/49
2017/51
2018/02
2014/49
2017/48
2018/02
2018/01
2017/51
2017/50
2017/50
2017/49
2016/41
2017/47
2017/22
2018/04
2018/02
2017/44
2017/52
2014/29
2017/48
2017/45
2018/01
2017/47
2017/48
2017/52
2017/52
2017/49
2017/47
2017/48
2017/50
2018/02
2017/48
2017/48
2017/42
2014/44
2017/48
2017/50
2018/05
2017/46
2017/42
2017/47
2017/46
2017/40
2017/44
2017/49
2018/03
2018/01
2017/36
2017/51
2017/44
2017/39
2017/49

EP 2512300 B1
EP 2512992 B1
EP 2513070 B1
EP 2516801 B1
EP 2517701 B1
EP 2521984 B1
EP 2522170 B1
EP 2524060 B1
EP 2525206 B1
EP 2525798 B1
EP 2526129 B1
EP 2528888 B1
EP 2532409 B1
EP 2533631 B1
EP 2533901 B1
EP 2534113 B1
EP 2535358 B1
EP 2536302 B1
EP 2539323 B1
EP 2540400 B1
EP 2540820 B1
EP 2541705 B1
EP 2542084 B1
EP 2544559 B1
EP 2548449 B1
EP 2548709 B1
EP 2549788 B1
EP 2550123 B1
EP 2552630 B1
EP 2554168 B1
EP 2555281 B1
EP 2555770 B1
EP 2556040 B1
EP 2556200 B1
EP 2556727 B1
EP 2556859 B1
EP 2560611 B1
EP 2566507 B1
EP 2569436 B1
EP 2571843 B1
EP 2572204 B1
EP 2573741 B1
EP 2574629 B1
EP 2576505 B1
EP 2578763 B1
EP 2579874 B1
EP 2580226 B1
EP 2581673 B1
EP 2585599 B1
EP 2586782 B1
EP 2586788 B1
EP 2587919 B1
EP 2588310 B1
EP 2588481 B1
EP 2590683 B1
EP 2590769 B1
EP 2590998 B1
EP 2591858 B1
EP 2592779 B1
EP 2593094 B1
EP 2597975 B1
EP 2599250 B1
EP 2600363 B1
EP 2600734 B1
EP 2601214 B1
EP 2602073 B1
EP 2603454 B1

Nr 5/2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T5 (97) 30 04 2014
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 23 08 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/49
2017/47
2017/48
2017/45
2018/03
2017/48
2017/50
2017/51
2017/45
2017/41
2017/51
2017/44
2018/01
2017/45
2017/51
2017/49
2017/46
2018/01
2017/48
2017/44
2017/22
2017/50
2017/49
2017/40
2017/49
2017/49
2017/49
2018/02
2017/48
2017/52
2017/50
2017/48
2017/48
2017/46
2017/33
2017/43
2017/46
2014/18
2017/48
2017/41
2017/50
2017/51
2017/48
2017/46
2017/48
2018/04
2017/50
2017/48
2017/51
2017/52
2017/48
2018/01
2017/45
2017/48
2017/49
2018/02
2017/23
2017/46
2017/48
2017/49
2017/39
2017/47
2017/51
2017/52
2017/36
2018/02
2017/34

EP 2606111 B1
EP 2606125 B1
EP 2608944 B1
EP 2611748 B1
EP 2611909 B1
EP 2611925 B1
EP 2613784 B1
EP 2613815 B1
EP 2615661 B1
EP 2615905 B1
EP 2615978 B1
EP 2616065 B1
EP 2616464 B1
EP 2616693 B1
EP 2617907 B1
EP 2621277 B1
EP 2621391 B1
EP 2621772 B1
EP 2621981 B1
EP 2622858 B1
EP 2623113 B1
EP 2624685 B1
EP 2626412 B1
EP 2627184 B1
EP 2627201 B1
EP 2627573 B1
EP 2627844 B1
EP 2632206 B1
EP 2633034 B1
EP 2633865 B1
EP 2634063 B1
EP 2634283 B1
EP 2634288 B1
EP 2634900 B1
EP 2635592 B1
EP 2636545 B1
EP 2641651 B1
EP 2641696 B1
EP 2650068 B1
EP 2650436 B1
EP 2651398 B1
EP 2653207 B1
EP 2655178 B1
EP 2655633 B1
EP 2656827 B1
EP 2657031 B1
EP 2658860 B1
EP 2659881 B1
EP 2663821 B1
EP 2667277 B1
EP 2668695 B1
EP 2670636 B1
EP 2671382 B1
EP 2672819 B1
EP 2672980 B1
EP 2673492 B1
EP 2674413 B1
EP 2675285 B1
EP 2677578 B1
EP 2678534 B1
EP 2681126 B1
EP 2682631 B1
EP 2683003 B1
EP 2683590 B1
EP 2684955 B1
EP 2685593 B1
EP 2687809 B1

T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T5 (97) 01 10 2014
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017

1627
2017/49
2017/47
2017/50
2017/49
2017/45
2017/52
2017/51
2017/48
2017/42
2017/48
2017/49
2017/40
2017/47
2017/47
2017/50
2018/05
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EP 2723764 B1
EP 2726450 B1
EP 2726626 B1
EP 2727733 B1
EP 2728864 B1
EP 2732060 B1
EP 2735481 B1
EP 2736937 B1
EP 2738298 B1
EP 2739646 B1
EP 2739711 B1
EP 2740360 B1
EP 2741374 B1
EP 2742521 B1
EP 2743097 B1
EP 2743172 B1
EP 2744722 B1
EP 2744728 B1
EP 2744781 B1
EP 2744831 B1
EP 2745615 B1
EP 2746541 B1
EP 2747108 B1
EP 2747868 B1
EP 2748251 B1
EP 2748531 B1
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T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 07 02 2018
T3 (97) 07 02 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
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T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
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2017/51
2017/49
2018/02
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EP 2752606 B1
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EP 2753330 B1
EP 2753646 B1
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EP 2756131 B1
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EP 2770816 B1
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EP 2780073 B1
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EP 2785620 B1
EP 2788549 B1
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EP 2792667 B1
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EP 2792915 B1
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EP 2821061 B1
EP 2823048 B1
EP 2823243 B1
EP 2824199 B1
EP 2825577 B1

T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
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EP 2900232 B1
EP 2900247 B1
EP 2901449 B1

Nr 5/2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
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2018/02
2017/39
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2017/42
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2018/05
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2017/48
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2017/50
2017/50
2018/03
2017/49
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EP 2901493 B1
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EP 2905228 B1
EP 2906233 B1
EP 2906546 B1
EP 2907454 B1
EP 2908857 B1
EP 2908987 B1
EP 2911635 B1
EP 2911661 B1
EP 2912013 B1
EP 2912952 B1
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EP 2913597 B1
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EP 2951104 B1
EP 2952176 B1
EP 2952529 B1
EP 2952628 B1
EP 2952657 B1
EP 2953539 B1
EP 2954292 B1
EP 2955125 B1
EP 2956175 B1

T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 28 02 2018
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EP 2958395 B1
EP 2958511 B1
EP 2959058 B1
EP 2959070 B1
EP 2959245 B1
EP 2959312 B1
EP 2960209 B1
EP 2960414 B1
EP 2961399 B1
EP 2961548 B1
EP 2962825 B1
EP 2964284 B1
EP 2964742 B1
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EP 2994673 B1
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EP 2997021 B1
EP 2997110 B1
EP 2997906 B1
EP 2999586 B1
EP 2999633 B1
EP 2999802 B1
EP 3000291 B1
EP 3000534 B1
EP 3000813 B1
EP 3001958 B1
EP 3002617 B1
EP 3003734 B1
EP 3003816 B1
EP 3004461 B1
EP 3004953 B1
EP 3006400 B1
EP 3006457 B1
EP 3006458 B1
EP 3008248 B1
EP 3008263 B1

1630
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 02 08 2017
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EP 3009577 B1
EP 3009587 B1
EP 3010523 B1
EP 3011188 B1
EP 3012518 B1
EP 3012600 B1
EP 3013309 B1
EP 3013535 B1
EP 3013861 B1
EP 3014204 B1
EP 3015395 B1
EP 3016909 B1
EP 3017193 B1
EP 3017538 B1
EP 3018132 B1
EP 3018270 B1
EP 3019025 B1
EP 3019145 B1
EP 3019220 B1
EP 3019476 B1
EP 3020268 B1
EP 3021027 B1
EP 3021413 B1
EP 3021971 B1
EP 3022108 B1
EP 3022109 B1
EP 3022519 B1
EP 3024744 B1
EP 3025569 B1
EP 3025618 B1
EP 3027062 B1
EP 3030285 B1
EP 3030325 B1
EP 3030689 B1
EP 3031051 B1
EP 3031931 B1
EP 3034009 B1
EP 3034071 B1
EP 3034438 B1
EP 3034694 B1
EP 3034773 B1
EP 3037392 B1
EP 3038472 B1
EP 3039067 B1
EP 3040339 B1
EP 3042762 B1
EP 3043642 B1
EP 3043976 B1
EP 3044118 B1
EP 3044183 B1
EP 3044535 B1
EP 3045056 B1
EP 3045405 B1
EP 3045438 B1
EP 3046320 B1
EP 3046430 B1
EP 3046657 B1
EP 3048141 B1
EP 3048312 B1
EP 3049593 B1
EP 3050413 B1
EP 3050960 B1
EP 3051027 B1
EP 3051955 B1
EP 3052379 B1
EP 3052411 B1
EP 3052730 B1

T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 07 02 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 07 02 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 03 01 2018
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
375296
377712
387161
395891
397515
397936
399271
399812
400723
400903
401825
402012
402821
403276
403559
404140
404372
404375
405133
405941
u)
406102
406511
406512
406980
407144
407190
407368
407379
407746
408203
408465
408604
408687
408969
409037
409038
409165
409523
409668
409723

u)

24/2005
03/2006
16/2010
04/2013
14/2013
16/2013
24/2013
02/2014
06/2014
07/2014
12/2014
13/2014
18/2014
20/2014
22/2014
04/2014
26/2014
26/2014
08/2014
10/2015
11/2015
13/2015
13/2015
16/2015
17/2015
17/2015
19/2015
19/2015
03/2015
24/2015
25/2015
26/2015
17/2015
03/2016
05/2015
05/2015
04/2016
07/2016
08/2016
08/2016

410152
410443
410526
u)
410881
410966
411050
411202
411356
411468
411534
u)
411747
411956
412296
412383
412522
412547
412583
u)
412588
412595
413073
413116
413212
u)
413213
413292
413413
413500
413512
u)
413554
413876
413999
414279
414333
414581
414853
414968
415088
415412
415858
416217
416284

11/2016
13/2016
13/2016
15/2016
15/2016
16/2016
17/2016
18/2016
19/2016
19/2016
20/2016
22/2016
24/2016
24/2016
21/2016
25/2016
25/2016
25/2016
26/2016
02/2017
02/2017
03/2017
03/2017
03/2017
04/2017
04/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017
13/2017
14/2017
16/2017
18/2017
18/2017
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154
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
389529
394345
u)
401845
405336
406252
409394
u)

11/2011
23/2011
12/2014
06/2015
12/2015
06/2016

409395
u)
412422
412455
414486
415953
416432

06/2016
25/2016
01/2017
09/2017
16/2017
19/2017
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
395037
395828
398162
398163
399361
400327
400716
402502
402568
402569
402570

25/2012
03/2013
18/2013
18/2013
25/2013
14/2013
06/2014
16/2014
16/2014
16/2014
16/2014

402571
402572
402824
403036
403682
404059
404925
405727
407121
410539

16/2014
16/2014
18/2014
19/2014
22/2014
25/2014
03/2015
09/2015
17/2015
13/2016

156
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
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rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek. (
B1) 195510 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOMED WYTWÓRNIA SUROWIC
I SZCZEPIONEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, Polska i dokonanie wpisu: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria
(B1) 195656 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOMED WYTWÓRNIA SUROWIC
I SZCZEPIONEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, Polska i dokonanie wpisu: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria
(B1) 195657 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOMED WYTWÓRNIA SUROWIC
I SZCZEPIONEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, Polska i dokonanie wpisu: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria
(B1) 197106 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROPEAN SILICON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne, Polska 240748646 i dokonanie wpisu: EUROPEAN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne, Polska 241727675
(B1) 197236 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAROC OY AB, Vantaa, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(B1) 203624 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA „MUSTAF” SPÓŁKA CYWILNA MAGDALENA ALBIŃSKA, ANNA
KOWALSKA, SERGIUSZ ALBIŃSKI, RAFAŁ KOWALSKI, Częstochowa,
Polska 151393146 i dokonanie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA MUSTAF DENTAL SPÓŁKA CYWILNA SERGIUSZ ALBIŃSKI,
MAGDALENA ALBIŃSKA, Częstochowa, Polska 367837848
(B1) 205587 2014 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, Polska 812551823
i dokonanie wpisu: GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA, Łozienica, Polska 320833399
(B1) 205867 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EZO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 140590881 i dokonanie wpisu: GREENTECH PIONKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 366178148
(B1) 206522 2018 01 18 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 6 czerwca 2002 r. udzielono ograniczonej,
wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz Pierre Fabre
Medicament, Boulogne-Billancourt, Francja na czas trwania ochrony przedmiotowego wynalazku.
(B1) 208394 2017 12 28 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 10 października 2017 r. udzielono pełnej
i niewyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku spółce PROJECT
MRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowy Targ, Polska, na czas nieokreślony.
(B1) 211325 2017 12 22 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępo-
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waniu nakazowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu z dna 29 czerwca 2017 r., sygnatura akt I Nc 755/17
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 2 sierpnia 2017 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Łapiński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1190/17, dokonał zajęcia
patentu na przedmiotowy wynalazek na rzecz wierzycieli: Anny
Niewińskiej zamieszkałej w miejscowości Mońki, Haliny Niewińskiej zamieszkałej w miejscowości Mońki oraz Marty Niewińskiej
zamieszkałej w miejscowości Mońki”.

(B1) 218075 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA,
Łódź, Polska 000050239; POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Polska 000001583 i dokonanie wpisu: INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA,
Łódź, Polska 000050239

(B1) 211935 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice,
Polska 000001347 i dokonanie wpisu: DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn, Polska

(B1) 220555 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO CARBOMASZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 272735469 i dokonanie wpisu: WŁODZIMIERZ WIT, Katowice,
Polska

(B1) 212798 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAJOR ANDRZEJ-KAZEX-PLUS, Rzeszów, Polska 691757854 i dokonanie wpisu: BAJOR ANDRZEJ STALBUDOWA KAZEX, Rzeszów, Polska 691757854
(B1) 212898 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Pharma AG, Bazylea,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Noden Pharma DAC, Dublin, Irlandia
(B1) 213108 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska 277590739 i dokonanie wpisu: RUE-RZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska 277590739
(B1) 214713 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KWS SAAT AG, Einbeck, Niemcy
i dokonanie wpisu: KWS SAAT SE, Einbeck, Niemcy
(B1) 215175 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAJOR ANDRZEJ KAZEX
PLUS, Rzeszów, Polska 691757854 i dokonanie wpisu: BAJOR ANDRZEJ STALBUDOWA KAZEX, Rzeszów, Polska 691757854
(B1) 215271 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOWALEWSKI WITOLD, Zielonka,
Polska i dokonanie wpisu: PRZYKORSKI LUCJAN NEWTERM, Warszawa, Polska 010340060
(B1) 215607 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA,
Łódź, Polska 000050239; POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Polska 000001583 i dokonanie wpisu: INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA,
Łódź, Polska 000050239
(B1) 216013 2017 10 16 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na podstawie umowy z dnia 21 listopada 2013 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie przedmiotowego wynalazku spółce
VestaEco Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielki Łąck /Lidzbark (dawnej:Zakład Przerobu Biomasy Roślinnej Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Wielki Łąck/Lidzbark) na okres do dnia 21 listopada
2018 r.
(B1) 216025 2017 12 06 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2017 r., sygnatura akt
I Co 89/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 lipca
2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
Piotr Wawrzyniak w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 962/17, dokonał zajęcia patentu
na przedmiotowy wynalazek na rzecz uprawnionego: Aleksandry
Osieleniec zamieszkałej w Nowogrodzie Bobrzańskim”.
(B1) 216312 2017 12 14 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 17.09.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej
licencji na używanie przedmiotowego patentu, na czas określony
do 17.09.2021 r., spółce SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak, Polska,
430682044

(B1) 219048 2017 12 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, Polska 670042991 i dokonanie wpisu: Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, Szwajcaria

(B1) 220800 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Górzyca, Polska 080493546 i dokonanie wpisu: CHMIELINA BOŻENA,
Gralewo, Polska; KONDRAT JAROSŁAW, Kostrzyn nad Odrą, Polska
(B1) 220978 2017 08 31 D. Dokonano wpisu o brzmieniu
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26
lutego 2002 r., sygnatura akt I Nc 814/01 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz postanowienia Sądu
w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2016 r., sygnatura akt I C 814/01,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu
Piotr Szadkowski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1579/16, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: Invest Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu”.
(B1) 221528 2018 04 05 F. Wykreślono wpis o brzmieniu:
W dniu 15 grudnia 2014 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął
wniosek o dokonanie w rejestrze wpisu informacji o zajęciu przedmiotowego patentu (Sygn. post. egz. nr Km 490/14) (decyzja z dnia
23.11.2016 r. o wpisie zajęcia)
(B1) 222158 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sławków, Polska 271110520 i dokonanie
wpisu: WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno, Polska 271110520
(B1) 222867 2018 01 18 C. Wprowadzono zmianę twórców
przez wykreślenie wpisu:PŁOWIECKI EMIL, Warszawa, Polska; HURKAŁA LESZEK, Legionowo, Polska i dokonanie wpisu: PŁOWIECKI
EMIL, Warszawa, Polska; HURKAŁA LESZEK, Legionowo, Polska;
TROCHIMCZUK MARCIN JERZY, Klaudyn, Polska
(B1) 223060 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROSIAK DARIUSZ X-BOARD EXPERT,
Meszna, Polska 072736699 i dokonanie wpisu: ROSIAK RENATA,
Meszna, Polska
(B1) 223807 2018 01 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2017 r., sygnatura
akt I ACa 770/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
20 października 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Mróz w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 8940/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu na rzecz
uprawnionego: Graf Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach (d. Sotralentz Sp. z o.o.)”.
(B1) 224027 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EZO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 140590881 i dokonanie wpisu: GREENTECH PIONKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 366178148

1634

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) 225494 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA,
Łódź, Polska 000050239; POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Polska 000001583 i dokonanie wpisu: INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA,
Łódź, Polska 000050239
(B1) 225698 2017 11 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INTERMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów, Polska 008256704 i dokonanie wpisu:
INTERMET FENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów, Polska 366313244
(B1) 226017 2017 08 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego
w Poznaniu, II Wydziału Cywilnego Odwoławczego z dnia 7 września
2007 r., sygnatura akt II.Ca 1255/07, Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 2587/14, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na rzecz wierzyciela: Barbary Wegenke zamieszkałej w Poznaniu”.
(B1) 226166 2017 08 31 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydziału
Cywilnego z dnia 17 lipca 2015 r., sygnatura akt II Nc 369/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 20 lipca 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 3094/16, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy
wynalazek na rzecz wierzyciela: Pragma Faktoring Spółka akcyjna
z siedzibą w Katowicach”.
(B1) 226218 2017 12 12 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 10 października 2017 r. udzielono pełnej
i niewyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku spółce PROJECT
MRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowy Targ, Polska, na czas nieokreślony.
(B1) 226285 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GŁOGOWSKI MICHAŁ, Łódź, Polska;
MITUKIEWICZ GRZEGORZ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Polska 000001583
(B1) 226288 2018 03 07 C. Sprostowano wpis w rejestrze
patentowym poprzez wykreślenie: JANUS MAGDALENA, Kurów,
Polska; WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin Polska; MORAWSKI
ANTONI WALDEMAR, Szczecin, Polska i wpisanie: JANUS MAGDALENA, Kurów, Polska; WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin, Polska;
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin, Polska; KUSIAK-NEJMAN EWELINA, Szczecin, Polska
(B1) 226366 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA
AKCYJNA, Lubartów, Polska 431184288
(B1) 227576 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, Basel, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Noden Pharma DAC, Dublin, Irlandia
(B1) 227629 2018 01 25 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 1 lipca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej,
niewyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz spółki
Carbonex Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na czas określony, tj.
do dnia 28 lutego 2029 r.
(B1) 227906 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BELYAVSKIY VADIM, Sosnowiec,
Polska; LIS KATARZYNA OTYLIA, Toruń, Polska i dokonanie wpisu:
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE GLOKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 273171804; LIS
KATARZYNA OTYLIA, Toruń, Polska
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WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1482249 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Drljevic, Radisav, Eching, Niemcy
i dokonanie wpisu: Drljevic Radisav, Monachium, Niemcy
(T3) 1512468 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 1645339 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fritz Egger GmbH & Co. OG, St.
Johann in Tirol, Austria; Theodor Hymmen Verwaltungs GmbH,
Bielefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: Hymmen GmbH Maschinenund Anlagenbau, Bielefeld, Niemcy; Fritz Egger GmbH & Co. OG, St.
Johann in Tirol, Austria
(T3) 1459831 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LA SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE, Paris, Francja; L’AIR LIQUIDE, Société Anonyme a Directoire et
Conseil de Surveillance pour l’Etude et l’Exploitation des Procédés
Georges Claude, Paris, Francja i dokonanie wpisu: L’AIR LIQUIDE,
Société Anonyme pour l’Etude et l’Exploitation des Procédés Georges Claude, Paryż, Francja; LA SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE,
Paris, Francja
(T3) 1459831 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LA SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE, Paris, Francja; L’AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l’Etude et
l’Exploitation des Procédés Georges Claude, Paryż, Francja i dokonanie wpisu: AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, Paryż, Francja; L’AIR
LIQUIDE, Société Anonyme pour l’Etude et l’Exploitation des Procédés Georges Claude, Paryż, Francja
(T3) 1459831 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AIR LIQUIDE WELDING FRANCE,
Paryż, Francja; L’AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l’Etude et l’Exploitation des Procédés Georges Claude, Paryż, Francja i dokonanie wpisu: AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, Paryż, Francja
(T3) 1601395 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DCA Design International Limi-
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ted, Warwick, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy

czone Ameryki i dokonanie wpisu: Optis Wireless Technology, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1601397 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DCA Design International Limited, Warwick, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy

(T3) 1559850 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta

(T5) 1606339 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Xylophane AB, Göteborg, Szwecja
i dokonanie wpisu: Seelution AB, Göteborg, Szwecja

(T3) 1559523 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta

(T5) 1614248 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC,
Dover, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1610031 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens Aktiengesellschaft, München, Niemcy i dokonanie wpisu: Flender GmbH, Bocholt, Niemcy

(T5) 1614248 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Optis Wireless Technology, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1566499 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BB-Hoogeveen B.V., Hoogeveen,
Holandia i dokonanie wpisu: Machine Beheer Hoogeveen B.V., Enschede, Holandia

(T3) 1622880 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AiCuris GmbH & Co. KG, Wuppertal, Niemcy i dokonanie wpisu: AiCuris Anti-infective Cures GmbH,
Wuppertal, Niemcy

(T3) 1588615 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Front2Front B.V., Wekerom, Holandia i dokonanie wpisu: Heatweed Technologies GmbH, Metzingen,
Niemcy

(T5) 1623019 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wyeth LLC, Madison,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Wyeth LLC, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

(T5) 1602401 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Messer Group GmbH, Sulzbach,
Niemcy i dokonanie wpisu: Messer Group GmbH, Bad Soden,
Niemcy

(T3) 1665585 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Chicago,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1706059 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Clasen, Stephan, Münster, Niemcy;
Kayser, Martin, Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: Cleverdent Ltd.,
Münster, Niemcy

(T3) 1641868 2017 09 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhodia Performance Fibres, Saint
Laurent Blangy, Francja i dokonanie wpisu: Rhodia Opérations, Paris, Francja

(T3) 1715785 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biomas Ltd., Jerusalem, Izrael i dokonanie wpisu: Cassiopea S.p.A., Lainate, Włochy

(T3) 1667662 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Arrow No. 7 Ltd., London, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Gelmedic Holding ApS, Holte, Dania
(T3) 1658037 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Baxter International Inc., Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare SA, Glattpark, Szwajcaria; Board of Regents, The University of Texas System,
Austin, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Baxalta
Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta
GmbH, Glattpark (Opfikon), Szwajcaria; Board of Regents, The University of Texas System, Austin, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1683286 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1683286 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1685723 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1704691 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC,
Dover, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1704691 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjedno-

(T5) 1723157 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zentiva, a.s., Praha, Czechy i dokonanie wpisu: Zentiva, k.s., Praha, Czechy
(T3) 1803456 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Antagonista Enekauno, S.L., Sevilla, Hiszpania i dokonanie wpisu: NK-1 IP Limited, Londyn, Wielka
Brytania
(T3) 1721019 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies
GmbH & Co, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, Austria
(T3) 1732797 2017 12 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kockums Engineering AB, Malmö,
Szwecja i dokonanie wpisu: Helrom Limited, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 1755401 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IN Ingredients, Inc.,
Spring Hill, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: IN Ingredients, Inc., Columbia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1762017 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC,
Dover, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1762017 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Optis Wireless Technology, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1754389 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 1746976 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Merrimack Pharmaceuticals, Inc.,
Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ipsen
Biopharm Ltd., Wrexham, Wielka Brytania
(T3) 1747613 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1762019 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1799447 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcoa Inc., Pittsburgh, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Arconic Inc., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1797141 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhodia Chimie SA, Boulogne-Billancourt, Francja i dokonanie wpisu: Rhodia Chimie, Société par
Actions Simplifiée, Aubervilliers, Francja
(T3) 1797141 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhodia Chimie, Société par Actions
Simplifiée, Aubervilliers, Francja i dokonanie wpisu: Rhodia Chimie,
Société par Actions Simplifiée, Paryż, Francja
(T3) 1797141 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhodia Chimie, Société par Actions
Simplifiée, Paryż, Francja i dokonanie wpisu: Rhodia Opérations,
Paris, Francja
(T3) 1831461 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARJOWIGGINS SECURITY, Issy Les
Moulineaux, Francja i dokonanie wpisu: Arjowiggins Security, Boulogne Billancourt, Francja
(T3) 1851446 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polarteknik Pmc Oy AB, Huittinen,
Finlandia i dokonanie wpisu: Polarteknik Oy, Huittinen, Finlandia
(T3) 1825387 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Frontbridge Technologies, Inc.,
Marina del Ray, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Microsoft Corporation, Redmond, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1693587 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Flender GmbH, Bocholt, Niemcy
(T3) 1712702 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 1750407 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1750407 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1762671 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T5) 1762400 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1897777 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
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Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 1767724 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T5) 1808311 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1775060 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: L’AIR LIQUIDE, Société Anonyme
pour l’Etude et l’Exploitation des Procédés Georges Claude, Paris,
Francja; AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, Paris, Francja i dokonanie
wpisu: AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, Paryż, Francja
(T3) 1994319 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PMC POLARTEKNIK OY AB, Huittinen, Finlandia i dokonanie wpisu: Polarteknik Oy, Huittinen, Finlandia
(T5) 1861073 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TAKEDA AS, Asker, Norwegia; NYCOMED DANMARK APS, Roskilde, Dania i dokonanie wpisu: Takeda
Pharma A/S, Taastrup, Dania; TAKEDA AS, Asker, Norwegia
(T5) 1861073 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda Pharma A/S, Taastrup, Dania; TAKEDA AS, Asker, Norwegia i dokonanie wpisu: TAKEDA AS,
Asker, Norwegia
(T3) 1861400 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RaQualia Pharma Inc, Taketoyo, Japonia i dokonanie wpisu: AskAt Inc., Nagoya, Japonia
(T3) 1851214 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LG Life Sciences Ltd., Seoul, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: LG CHEM, LTD., Yeongdeungpo-gu
Seoul, Korea Południowa
(T3) 1866589 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies
GmbH & Co, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, Austria
(T3) 1891258 2017 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(T3) 1863812 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LG Life Sciences Ltd., Seoul, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: LG CHEM, LTD., Seoul, Korea Południowa
(T3) 1878175 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1878175 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2053929 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gumlink A/S, Vejle, Dania i dokonanie wpisu: Fertin Pharma A/S, Vejle, Dania
(T3) 1924422 2017 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Vantaa, Finlandia i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(T3) 1888059 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Edison Pharmaceuticals,
Inc., Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BioElectron Technology Corporation, Mountain View, Stany
Zjednoczone Ameryki
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(T3) 1941066 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies
GmbH, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, Austria

(T3) 1878528 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Longs Steel UK Limited, Londyn,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: British Steel Limited, Scunthorpe, Wielka Brytania

(T3) 1910242 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPG Industries Ohio, Inc., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vitro, S.A.B.
de C.V., San Pedro Garza Garcia, Meksyk

(T3) 1905896 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja

(T3) 1929823 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2070675 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Compose, Bellignat, Francja i dokonanie wpisu: IRONJAW, LDA, Lizbona, Portugalia

(T3) 1929823 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1932296 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1948626 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sinclair Pharmaceuticals Limited,
Godalming, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Maelor Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania
(T3) 1946905 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Toray Battery Separator Film Co.,
Ltd., Nasushiobara, Japonia i dokonanie wpisu: Toray Industries,
Inc., Tokio, Japonia
(T3) 1818478 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1825994 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 1859912 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1858244 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1876017 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1880816 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 1911578 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1918095 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T5) 1938963 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ulrich Windmöller Consulting
GmbH, Schloss Holte-Stukenbrock, Niemcy i dokonanie wpisu:
U. Windmöller Consulting GmbH & Co. KG, Schloß Holte-Stukenbrock, Niemcy
(T3) 1878528 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Tata Steel UK Limited, London,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Longs Steel UK Limited, Londyn, Wielka Brytania

(T3) 1981859 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sinclair Pharmaceuticals Limited,
Godalming, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Maelor Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania
(T3) 1971445 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMES Technologies, Meylan, Francja i dokonanie wpisu: SAMES KREMLIN, Meylan, Francja
(T3) 2004183 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris, Paris, Francja i dokonanie wpisu: NLS-1 Pharma AG, Stans,
Szwajcaria
(T3) 2038325 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CONTROLLED THERAPEUTICS
(SCOTLAND) LTD., East Kilbride, Wielka Brytania i dokonanie wpisu:
Ferring B.V., JX Hoofddorp, Holandia
(T3) 2029428 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S.I.SV.EL. S.p.A., None, Włochy i dokonanie wpisu: Brennero Innovazioni Tecnologiche S.r.l., Trydent,
Włochy
(T5) 1996049 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kristensen, Teddy,
Smørum, Dania i dokonanie wpisu: Teddy Kriegbaum, Smørum,
Dania
(T3) 2018715 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2049562 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMAPHELIX S.r.l, Cercola,
Włochy i dokonanie wpisu: Kaleyde Pharmaceuticals AG, Freienwil,
Szwajcaria
(T3) 2041371 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vestas Wind Systems A/S,
Randers, Dania i dokonanie wpisu: Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, Dania
(T3) 2055188 2017 10 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COSMO ALA CO., LTD., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: COSMO TRaDE & SERVICE CO., LTD., Tokio,
Japonia
(T3) 2172105 2017 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COSMO ALA CO., LTD., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: COSMO TRaDE & SERVICE CO., LTD., Tokio,
Japonia
(T3) 2070362 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2070362 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2076556 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CONTROLLED THERAPEUTICS
(SCOTLAND) LTD., East Kilbride, Wielka Brytania i dokonanie wpisu:
FERRING B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2080271 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2080271 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2137361 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lindab Innovation AB, Båstad,
Szwecja i dokonanie wpisu: Lindab AB, Båstad, Szwecja
(T3) 2094974 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polarteknik Pmc Oy AB, Huittinen,
Finlandia i dokonanie wpisu: Polarteknik Oy, Huittinen, Finlandia
(T5) 2094910 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Kemira Oyj, Helsinki, Finlandia
(T3) 2102989 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2102989 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2098004 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2098004 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1980418 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1977909 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1978179 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1944050 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DCA Design International Limited, Warwick, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy
(T3) 2108537 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 1997623 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2145810 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2027935 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
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(T3) 2030786 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2034106 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2036689 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2036741 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2179863 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2179864 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2184213 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2065183 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 1958845 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 1977949 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2003037 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2033675 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vectura GmbH, Gemünden, Niemcy i dokonanie wpisu: Vectura GmbH, Gauting, Niemcy
(T3) 2052941 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2080841 2017 10 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SPAETER Zug AG, Zug, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: RUWA-Drahtschweisswerk AG, Sumiswald,
Szwajcaria
(T3) 2118370 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt,
Niemcy i dokonanie wpisu: Bachmann Consult GmbH, Neumarkt,
Niemcy
(T3) 2116133 2017 10 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COSMO ALA CO., LTD., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: COSMO TRaDE & SERVICE CO., LTD., Tokio,
Japonia
(T3) 2122055 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt,
Niemcy i dokonanie wpisu: Bachmann Consult GmbH, Neumarkt,
Niemcy
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(T3) 2148746 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Theodor Hymmen Verwaltungs
GmbH, Bielefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau, Bielefeld, Niemcy
(T3) 2168295 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
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su: BioElectron Technology Corporation, Mountain View, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 2212590 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens Aktiengesellschaft, München, Niemcy i dokonanie wpisu: Flender GmbH, Bocholt, Niemcy
(T3) 2225170 2017 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia

(T3) 2168293 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC, Dover,
Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2117788 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta MSD, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Kalkara, Malta

(T3) 2168293 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Optis Wireless Technology, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2241144 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC, Dover,
Stany Zjednoczone Ameryki

(T5) 2181330 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Statens Serum Institut, Copenhagen, Dania i dokonanie wpisu: SSI Diagnostica A/S, Hillerød, Dania

(T3) 2241144 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Optis Wireless Technology, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2142412 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies, Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM
Transport Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2132080 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2134583 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2057327 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2201056 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CCP COMPOSITES UK LTD, Grimsby,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: POLYNT COMPOSITES UK LIMITED, Stallingborough, Wielka Brytania
(T3) 2205504 2017 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(T3) 2164644 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMES Technologies, Meylan, Francja i dokonanie wpisu: KREMLIN REXSON, Meylan, Francja
(T3) 2164644 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREMLIN REXSON, Meylan, Francja
i dokonanie wpisu: SAMES KREMLIN, Meylan, Francja
(T3) 2188127 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Toray Battery Separator Film Co.,
Ltd., Nasushiobara, Japonia i dokonanie wpisu: Toray Industries,
Inc., Tokio, Japonia
(T3) 2203451 2017 10 18 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 01 czerwca 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku przez CHEMAP AGRO
s.r.o., Dašice, Czechy na czas nieokreślony
(T3) 2206261 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2220030 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Edison Pharmaceuticals,
Inc., Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpi-

(T5) 2301285 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC, Dover,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 2301285 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Optis Wireless Technology, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2078801 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2208835 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2221431 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2213812 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2226447 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2226201 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2230364 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2236313 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2241426 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2253470 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2098304 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta
MSD, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara,
Malta
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(T3) 2128371 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Blyweert Aluminium SP. z.o.o., Czosnów, Polska i dokonanie wpisu: Blyweert Aluminium NV, Hamme,
Belgia
(T3) 2128371 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Blyweert Aluminium NV, Hamme,
Belgia i dokonanie wpisu: AluK Belgium N.V., Hamme, Belgia
(T3) 2270291 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2099245 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2099245 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2094048 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2094048 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2147762 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2295147 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Flender GmbH, Bocholt,
Niemcy
(T3) 2168738 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2338693 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2161038 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Isis Pharmaceuticals, Inc.,
Carlsbad, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ionis
Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2100789 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2103498 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies, Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM
Transport Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2110292 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2283887 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Activaero GmbH, Gemünden,
Niemcy i dokonanie wpisu: Activaero GmbH, Gemünden, Niemcy
(T3) 2283887 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vectura GmbH, Gemünden, Niemcy i dokonanie wpisu: Vectura GmbH, Gauting, Niemcy
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(T5) 2172394 2017 12 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CMC Marine S.r.l., Como, Włochy
i dokonanie wpisu: CMC Marine S.r.l., Cascina, Włochy
(T3) 2309331 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flexoclean Engineering B.V., Raamsdonksveer, Holandia i dokonanie wpisu: T.Hensen Beheer B.V.,
Raamsdonksveer, Holandia
(T3) 2186706 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2186635 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2247764 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Tata Steel UK Limited, London,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Longs Steel UK Limited, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 2247764 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Longs Steel UK Limited, Londyn,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: British Steel Limited, Scunthorpe, Wielka Brytania
(T3) 2263277 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Toray Battery Separator Film Co.,
Ltd., Nasushiobara, Japonia i dokonanie wpisu: Toray Industries,
Inc., Tokio, Japonia
(T3) 2249635 2017 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Salford Engineering Limited, Borris, Irlandia i dokonanie wpisu: Alltech Farming Solutions Limited,
Dunboyne, Irlandia
(T3) 2254403 2017 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Salford Engineering Limited, Borris, Irlandia i dokonanie wpisu: Alltech Farming Solutions Limited,
Dunboyne, Irlandia
(T3) 2265137 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhodia Opérations, Aubervilliers,
Francja i dokonanie wpisu: Solvay Acetow GmbH, Freiburg im Breisgau, Niemcy
(T3) 2300692 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Foster Wheeler Energy Corporation, Clinton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Amec Foster Wheeler Power Equipment Company, Inc., Hampton,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2274851 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2328689 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMES Technologies, Meylan, Francja i dokonanie wpisu: KREMLIN REXSON, Meylan, Francja
(T3) 2328689 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREMLIN REXSON, Meylan, Francja
i dokonanie wpisu: SAMES KREMLIN, Meylan, Francja
(T3) 2396284 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPG Industries Ohio, Inc., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vitro, S.A.B.
de C.V., San Pedro Garza Garcia, Meksyk
(T3) 2303791 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Centre Luxembourgeois de Recherches pour le Verre et la Céramique S.A. ( C.R.V.C.), Dudelange,
Luksemburg; Guardian Industries Corp., Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Guardian Industries Corp.,
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Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki; Guardian Europe S.à.r.l.,
Bertrange, Luksemburg
(T3) 2250330 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2310591 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UMICORE, Brussels, Belgia i dokonanie wpisu: VMZINC BENELUX & UK, Bruksela, Belgia
(T3) 2310591 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VMZINC BENELUX & UK, Bruksela,
Belgia i dokonanie wpisu: Umicore Building Products France, Bagnolet, Francja
(T3) 2373156 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eadie, Brian, Selkirk, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Datamars SA, Lugano, Szwajcaria
(T3) 2379842 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Minova Carbotech GmbH, Essen,
Niemcy i dokonanie wpisu: Minova International Limited, Barnsley,
Wielka Brytania
(T3) 2362875 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Edison Pharmaceuticals,
Inc., Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BioElectron Technology Corporation, Mountain View, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 2402173 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2402174 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2452829 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2322025 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jørgen Hyldgaard Staldservice A/S,
Holstebro, Dania i dokonanie wpisu: JH Staldservice A/S, Holstebro,
Dania
(T3) 2457663 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens Aktiengesellschaft, München, Niemcy i dokonanie wpisu: Flender GmbH, Bocholt, Niemcy
(T3) 2339069 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Maes, Luc, Oostkamp, Belgia i dokonanie wpisu: Architect Maes Luc BVBA, Oostkamp, Belgia
(T3) 2301762 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2369090 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fligo Flooring Innovation Group AB,
Killeberg, Szwecja i dokonanie wpisu: 2M2 Asia AB, Båstad, Szwecja
(T3) 2369090 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 2M2 Asia AB, Båstad, Szwecja
i dokonanie wpisu: Fligo Flooring Innovation Group AB, Båstad,
Szwecja
(T3) 2295240 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2314492 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
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(T3) 2354343 2017 10 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SPAETER Zug AG, Zug, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: RUWA-Drahtschweisswerk AG, Sumiswald,
Szwajcaria
(T3) 2427989 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2313281 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Theodor Hymmen Verwaltungs
GmbH, Bielefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau, Bielefeld, Niemcy
(T3) 2619016 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2367691 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Theodor Hymmen Verwaltungs
GmbH, Bielefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau, Bielefeld, Niemcy
(T3) 2507063 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Theodor Hymmen Verwaltungs
GmbH, Bielefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau, Bielefeld, Niemcy
(T3) 2523747 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Toray Battery Separator Film Co.,
Ltd., Nasushiobara, Japonia i dokonanie wpisu: Toray Industries,
Inc., Tokio, Japonia
(T3) 2467304 2017 12 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Prime Pallets Pty Ltd, Sydney,
Australia i dokonanie wpisu: Albert Donald Grant Pty. Ltd., Punchbowl, Australia
(T3) 2484539 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2326133 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2535204 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2431172 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bystronic Lenhardt GmbH, Neuhausen-Hamberg, Niemcy i dokonanie wpisu: Armatec GmbH,
Oberdorf, Niemcy
(T3) 2425940 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GEA Food Solutions Germany
GmbH, Biedenkopf-Wallau, Niemcy i dokonanie wpisu: Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach, Breidenbach, Niemcy
(T3) 2442450 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2493079 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2610181 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2537597 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies

1642

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2537653 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2431190 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Theodor Hymmen Verwaltungs
GmbH, Bielefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau, Bielefeld, Niemcy
(T3) 2387157 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2423395 2017 10 10 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) 2423395 2017 10 10 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) 2434815 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hilco Patent Acquisition 55, LLC,
Northbrook, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Golden Valley Holdings Limited, Apia, Samoa
(T3) 2552846 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPG Industries Ohio, Inc., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vitro, S.A.B.
de C.V., San Pedro Garza Garcia, Meksyk
(T3) 2536460 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hovione International Ltd., Hong
Kong, Chiny i dokonanie wpisu: HOVIONE HOLDING LIMITED, Wanchai, Hongkong
(T3) 2536460 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOVIONE HOLDING LIMITED,
Wanchai, Hongkong i dokonanie wpisu: HOVIONE TECHNOLOGY
LIMITED, Ringaskiddy, Irlandia
(T3) 2627597 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Friedrich, Detlef Henry, Frankfurt
am Main, Niemcy i dokonanie wpisu: Friedrich, Detlef Henry, Frankfurt am Main, Niemcy; Dr. Meyer-Dulheuer Patentanwälte Consulting & Services GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy
(T3) 2668318 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPG Industries Ohio, Inc., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vitro, S.A.B.
de C.V., San Pedro Garza Garcia, Meksyk
(T3) 2621513 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Stemgen S.P.A., Milano,
Włochy i dokonanie wpisu: Stemgen S.P.A., Mediolan, Włochy
(T3) 2634171 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Teijin Pharma Limited, Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: TEIJIN LIMITED, Osaka, Japonia
(T3) 2730430 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2572896 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2471530 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Edison Pharmaceuticals,
Inc., Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpi-
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su: BioElectron Technology Corporation, Mountain View, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 2671853 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company, St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki; !OBAC Limited, Guernsey,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: !OBAC Limited, Guernsey, Wielka Brytania
(T3) 2677457 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens Schweiz AG, Zürich, Szwajcaria; Siemens Aktiengesellschaft, München, Niemcy i dokonanie
wpisu: Siemens Schweiz AG, Zürich, Szwajcaria
(T3) 2526910 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Transcend Medical, Inc., Menlo
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Novartis AG,
Basel, Szwajcaria
(T3) 2686509 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bedoian, Heike, Siegen, Niemcy
i dokonanie wpisu: DSB-Patent UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG,
Siegen, Niemcy
(T3) 2820917 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Inova Lab S.r.l., Leini, Włochy i dokonanie wpisu: Inova Lab S.r.l., Padwa, Włochy
(T3) 2707892 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Iskra Zascite d.o.o., Ljubljana, Słowenia i dokonanie wpisu: CRDCE d.o.o, Ljubljana, Słowenia
(T3) 2785890 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Tata Steel UK Ltd, London, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Longs Steel UK Limited, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 2785890 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Longs Steel UK Limited, Londyn,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: British Steel Limited, Scunthorpe, Wielka Brytania
(T3) 2762328 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2589499 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2607095 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2783997 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2789436 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2816347 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2634884 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2645776 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technology Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2676859 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja

Nr 5/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(T3) 2743415 2017 10 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SPAETER Zug AG, Zug, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: RUWA-Drahtschweisswerk AG, Sumiswald,
Szwajcaria
(T3) 2727803 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Veyance Technologies, Inc., Fairlawn, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ContiTech
USA, Inc., Fairlawn, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2858568 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VASEMA DIAGNOSTICS AG, Zürich,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: VASEMA GmbH, Wiedeń, Austria
(T3) 2839101 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reynaers Aluminium, naamloze vennootschap, Duffel, Belgia; Vandervelden, Stefan, Berchem,
Belgia; Vloemans, Véronique, Oelegem, Belgia i dokonanie wpisu:
Reynaers Aluminium, naamloze vennootschap, Duffel, Belgia
(T3) 2854841 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Diamedica Inc., Winnipeg, Kanada
i dokonanie wpisu: DiaMedica Therapeutics Inc., Kelowna, Kanada
(T3) 2960070 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2980313 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2772455 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Veyance Technologies, Inc., Fairlawn, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ContiTech
USA, Inc., Fairlawn, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2902196 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2769773 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vacheron, Frédéric, Menthon St
Bernard, Francja i dokonanie wpisu: CATIDOM, Seynod, Francja
(T3) 2927003 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2848135 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: International Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o., Radom, Polska i dokonanie wpisu: Philip Morris
Products S.A., Neuchâtel, Szwajcaria
(T3) 2884006 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RWE Innogy GmbH, Essen, Niemcy
i dokonanie wpisu: innogy SE, Essen, Niemcy
(T3) 2876063 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Veyance Technologies, Inc., Fairlawn, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ContiTech
USA, Inc., Fairlawn, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2952156 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zest IP Holdings, LLC,
Escondido, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zest IP
Holdings, LLC, Carlsbad, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2982694 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EngMab AG, Wilen, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: EngMab Sàrl, Boudry, Szwajcaria
(T3) 2998591 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Teufelberger Composite Ges.mb.H., Wels,
Austria i dokonanie wpisu: Teufelberger Ges.mb.H., Wels, Austria
(T5) 1996049 2017 10 16 C. TEDDY KRISTENSEN, Smørum, Dania;TEDDY KRIEGBAUM, Smørum, Dania
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 184738 2017 05 11
(B1) 206278 2014 05 12
(B1) 207431 2017 02 07
(B1) 209044 2013 04 19
(B1) 212782 2014 12 17
(T3) 1544567 2017 04 04
(T3) 1530412 2017 05 18
(T3) 1629075 2017 07 21
(T3) 1675907 2017 08 31
(T3) 1721036 2017 07 18
(T3) 1774465 2017 09 07
(T3) 1771529 2017 01 01
(T3) 1834316 2015 06 24
(T3) 1812059 2017 05 03
(T3) 1842621 2017 06 29
(T3) 1738629 2017 11 03
(T3) 1747995 2017 11 28
(T3) 1838295 2017 08 22
(T3) 1853700 2017 12 11
(T3) 1882004 2017 07 23
(T3) 1941019 2016 09 13
(T3) 1940246 2017 08 10
(T3) 1934144 2017 06 28
(T3) 1962823 2017 06 08
(T3) 1852548 2017 09 13
(T3) 1979099 2017 09 23
(T3) 2027170 2017 05 30
(T3) 2029178 2017 07 13
(T3) 2073684 2017 05 10
(T3) 2081761 2017 09 21
(T3) 2136128 2017 05 11
(T3) 2009075 2017 10 26
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(T3) 2014731 2016 11 19
(T3) 2062645 2016 09 14
(T3) 2120591 2017 06 23
(T3) 2121894 2017 03 17
(T3) 2124640 2017 10 10
(T3) 2140169 2017 05 16
(T3) 2135485 2017 11 23
(T3) 2276483 2017 03 21
(T3) 2137268 2017 08 24
(T3) 2217690 2017 05 08
(T3) 2217205 2017 08 06
(T3) 2212377 2017 10 11
(T3) 2219467 2017 06 20
(T3) 2234091 2017 09 26
(T3) 2265258 2017 05 26
(T3) 2285357 2018 01 17
(T3) 2370035 2016 10 06
(T3) 2331092 2017 09 09
(T3) 2301572 2017 10 07
(T3) 2251231 2017 07 05
(T3) 2295035 2017 08 06
(T3) 2298090 2017 07 01
(T3) 2418963 2016 03 21
(T3) 2435576 2016 11 28
(T3) 2440073 2016 11 30
(T3) 2467031 2017 06 01
(T3) 2429556 2017 03 09
(T3) 2461847 2016 12 26
(T3) 2481259 2017 10 28
(T3) 2476030 2017 06 08
(T3) 2480411 2017 05 22
(T3) 2480394 2016 05 23
(T3) 2493947 2016 06 20
(T3) 2430076 2017 04 27
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(T3) 2430010 2017 06 27
(T3) 2496653 2017 05 12
(T3) 2493738 2016 11 24
(T3) 2512687 2016 12 10
(T3) 2493523 2017 03 10
(T3) 2515658 2017 09 10
(T3) 2509431 2016 11 30
(T3) 2512822 2016 09 17
(T3) 2405749 2017 02 08
(T3) 2474522 2016 12 08
(T3) 2542531 2017 01 20
(T3) 2378173 2017 06 20
(T3) 2515195 2016 12 07
(T3) 2535456 2016 04 18
(T3) 2578414 2016 04 06
(T3) 2418187 2016 08 04
(T3) 2354015 2017 09 19
(T3) 2399956 2017 11 02
(T3) 2412517 2018 01 01
(T3) 2444085 2016 06 20
(T3) 2404600 2017 10 29
(T3) 2534235 2016 06 07
(T3) 2563378 2017 03 30
(T3) 2558635 2017 03 20
(T3) 2563860 2017 04 05
(T3) 2566352 2017 03 28
(T3) 2409077 2016 10 07
(T3) 2563166 2016 12 07
(T3) 2576711 2017 01 28
(T3) 2557939 2016 06 12
(T3) 2605832 2016 08 13
(T3) 2605833 2016 05 11
(T3) 2531027 2016 10 03
(T3) 2544539 2017 09 12
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(T3) 2616408 2016 12 02
(T3) 2637677 2016 09 01
(T3) 2637690 2017 08 12
(T3) 2556897 2016 10 27
(T3) 2612881 2016 01 25
(T3) 2489476 2017 03 02
(T3) 2503135 2017 10 29
(T3) 2607470 2016 12 20
(T3) 2551138 2017 10 28
(T3) 2639163 2017 02 13
(T3) 2663310 2016 10 18
(T3) 2670250 2016 10 06
(T3) 2678364 2016 10 17
(T3) 2675688 2017 05 26
(T3) 2697003 2016 10 06
(T3) 2697508 2017 01 15
(T3) 2678844 2017 07 13
(T3) 2790522 2017 09 14
(T3) 2807907 2017 06 16
(T3) 2769939 2017 07 05
(T3) 2719689 2017 09 29
(T3) 2712740 2016 09 17
(T3) 2807103 2017 10 20
(T3) 2807280 2017 03 24
(T3) 2828322 2017 03 02
(T3) 2868227 2017 02 18
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Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
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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) 185890
(B1) 186111
(B1) 187195
(B1) 187586

2017 02 18
2017 03 16
2017 03 13
2017 02 10

(B1) 188072
(B1) 188207
(B1) 188657
(B1) 188765

2017 02 10
2017 02 26
2017 02 04
2017 03 13

(B1) 188855
(B1) 188961
(B1) 189037
(B1) 189101
(B1) 189368
(B1) 189525
(B1) 189826
(B1) 190261
(B1) 190569
(B1) 190628
(B1) 190733
(B1) 190891
(B1) 190955
(B1) 190987
(B1) 191048
(B1) 191071
(B1) 191206
(B1) 191228
(B1) 191390
(B1) 191410
(B1) 191488
(B1) 191491
(B1) 191532
(B1) 191549
(B1) 191570
(B1) 191658
(B1) 191716
(B1) 191775
(B1) 191803
(B1) 191842
(B1) 192075
(B1) 192123
(B1) 192317
(B1) 192583
(B1) 192821
(B1) 192825
(B1) 192972
(B1) 193501
(B1) 193770
(B1) 193779
(B1) 193833
(B1) 194182
(B1) 194487
(B1) 194502
(B1) 194585
(B1) 194709
(B1) 194810
(B1) 194968
(B1) 195059
(B1) 195089
(B1) 195214
(B1) 195775
(B1) 196048
(B1) 196050
(B1) 196137
(B1) 196458
(B1) 196792
(B1) 196913
(B1) 196951
(B1) 196966
(B1) 197003
(B1) 197049
(B1) 197256
(B1) 197605
(B1) 197711
(B1) 197921
(B1) 197927

2017 03 13
2017 02 23
2017 03 26
2017 03 10
2017 03 04
2017 02 22
2017 02 01
2017 03 13
2017 02 12
2017 02 12
2017 02 03
2017 02 24
2017 02 03
2017 02 12
2014 04 12
2017 02 03
2017 02 10
2017 02 19
2017 03 12
2017 03 12
2017 03 31
2017 02 23
2017 03 22
2017 02 04
2017 03 13
2016 10 27
2017 02 27
2017 02 04
2016 12 08
2017 03 30
2017 02 06
2017 03 22
2017 02 06
2017 03 25
2017 02 11
2017 03 03
2017 02 23
2016 07 17
2017 02 18
2017 02 08
2017 06 08
2017 03 02
2017 03 05
2017 02 12
2017 03 31
2017 03 21
2017 02 10
2017 02 17
2017 03 02
2017 03 05
2016 11 14
2017 03 02
2017 02 14
2017 02 13
2017 03 06
2017 03 29
2017 02 14
2017 02 21
2017 03 05
2017 02 08
2017 03 27
2017 03 20
2017 03 10
2017 02 28
2017 03 25
2017 02 01
2017 03 10

1645
(B1) 197964
(B1) 197978
(B1) 197979
(B1) 198357
(B1) 198459
(B1) 198626
(B1) 198822
(B1) 199037
(B1) 199053
(B1) 199056
(B1) 199099
(B1) 199170
(B1) 199308
(B1) 199313
(B1) 199596
(B1) 199651
(B1) 199760
(B1) 199857
(B1) 199879
(B1) 199977
(B1) 200008
(B1) 200078
(B1) 200092
(B1) 200182
(B1) 200265
(B1) 200288
(B1) 200343
(B1) 200472
(B1) 200534
(B1) 200548
(B1) 200678
(B1) 200806
(B1) 201033
(B1) 201112
(B1) 201314
(B1) 201398
(B1) 201399
(B1) 201402
(B1) 201605
(B1) 201728
(B1) 201769
(B1) 202039
(B1) 202181
(B1) 202467
(B1) 202710
(B1) 203305
(B1) 203323
(B1) 203400
(B1) 203491
(B1) 203510
(B1) 203739
(B1) 203748
(B1) 203811
(B1) 203917
(B1) 203955
(B1) 203961
(B1) 204210
(B1) 204269
(B1) 204475
(B1) 204522
(B1) 204585
(B1) 204591
(B1) 204630
(B1) 204788
(B1) 204834
(B1) 205144
(B1) 205327

2017 02 11
2017 02 09
2017 02 09
2017 02 05
2017 02 21
2017 03 02
2017 03 17
2017 03 22
2017 03 23
2017 02 28
2017 03 25
2017 03 12
2017 02 07
2017 03 27
2017 03 14
2017 02 11
2017 03 01
2017 03 16
2017 03 13
2017 02 12
2017 03 28
2017 03 07
2017 02 16
2009 02 24
2017 02 14
2017 03 26
2017 02 07
2017 02 14
2011 03 05
2017 02 11
2017 03 23
2017 03 14
2017 02 06
2017 02 05
2017 03 17
2017 02 21
2017 03 07
2017 02 21
2017 02 09
2017 02 27
2017 03 29
2017 03 14
2017 02 07
2017 03 09
2017 03 04
2016 08 04
2017 03 19
2017 03 05
2017 03 16
2017 03 14
2017 03 01
2017 03 26
2017 03 26
2017 03 17
2017 02 14
2017 03 05
2017 03 23
2017 01 12
2017 02 01
2017 02 05
2017 02 16
2017 02 17
2017 03 01
2017 03 03
2017 02 19
2017 03 01
2012 01 16

1646
(B1) 205387 2017 02 19
(B1) 205514 2017 03 04
(B1) 205527 2017 02 28
(B1) 205693 2017 03 11
(B1) 205743 2017 03 11
(B1) 206042 2017 02 28
(B1) 206065 2017 03 20
(B1) 206101 2017 03 17
(B1) 206292 2017 03 16
(B1) 206300 2017 03 06
(B1) 206558 2017 02 17
(B1) 206602 2017 02 10
(B1) 206719 2017 03 19
(B1) 206756 2017 02 05
(B1) 206883 2017 03 07
(B1) 206898 2017 02 13
(B1) 206925 2017 02 05
(B1) 206990 2017 03 07
(B1) 207050 2017 03 12
(B1) 207068 2017 03 30
(B1) 207096 2017 02 08
(B1) 207251 2017 02 27
(B1) 207536 2017 02 20
(B1) 207780 2016 12 12
(B1) 207895 2017 03 03
(B1) 207921 2017 03 25
(B1) 208008 2017 02 22
(B1) 208254 2017 03 05
(B1) 208278 2017 03 06
(B1) 208412 2017 03 28
(B1) 208570 2017 02 19
(B1) 208625 2017 02 14
(B1) 208717 2017 03 18
(B1) 208790 2017 02 01
(B1) 208849 2017 03 30
(B1) 209017 2017 03 20
(B1) 209146 2017 03 23
(B1) 209302 2017 03 28
(B1) 209374 2017 02 25
(B1) 209382 2017 03 09
(B1) 209666 2017 02 03
(B1) 209673 2017 03 11
(B1) 209824 2017 02 13
(B1) 209887 2017 03 03
(B1) 209890 2017 03 11
(B1) 209892 2017 03 11
(B1) 209893 2017 03 11
(B1) 209973 2017 03 25
(B1) 209982 2017 02 06
(B1) 210301 2017 02 03
(B1) 210808 2017 02 22
(B1) 210883 2017 03 28
(B1) 210994 2017 02 27
(B1) 211168 2017 02 04
(B1) 211399 2017 02 19
(B1) 211702 2017 03 30
(B1) 211821 2017 03 08
(B1) 211869 2017 03 26
(B1) 211908 2017 03 10
(B1) 212078 2017 02 08
(B1) 212113 2017 03 08
(B1) 212473 2017 03 10
(B1) 212593 2017 01 28
(B1) 212623 2016 12 03
(B1) 212657 2017 01 26
(B1) 212664 2016 12 07
(B1) 213040 2017 03 17

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(B1) 213097
(B1) 213177
(B1) 213216
(B1) 213259
(B1) 213300
(B1) 213454
(B1) 213579
(B1) 213720
(B1) 214252
(B1) 214396
(B1) 214427
(B1) 214481
(B1) 214523
(B1) 214779
(B1) 214880
(B1) 214887
(B1) 214943
(B1) 214948
(B1) 215265
(B1) 215346
(B1) 215422
(B1) 215713
(B1) 215714
(B1) 215848
(B1) 215926
(B1) 215939
(B1) 216132
(B1) 216322
(B1) 216378
(B1) 216642
(B1) 216947
(B1) 216971
(B1) 217016
(B1) 217017
(B1) 217024
(B1) 217059
(B1) 217095
(B1) 217195
(B1) 217222
(B1) 217602
(B1) 217739
(B1) 218148
(B1) 218160
(B1) 218162
(B1) 218248
(B1) 218279
(B1) 218305
(B1) 218408
(B1) 218463
(B1) 218642
(B1) 218750
(B1) 218804
(B1) 218814
(B1) 218835
(B1) 218983
(B1) 219159
(B1) 219170
(B1) 219193
(B1) 219224
(B1) 219264
(B1) 219283
(B1) 219290
(B1) 219361
(B1) 219368
(B1) 219559
(B1) 219638
(B1) 219639

2017 03 03
2016 12 31
2017 02 20
2017 03 09
2017 02 14
2017 02 03
2017 02 08
2017 01 09
2017 03 05
2017 02 11
2017 03 10
2017 02 01
2017 02 23
2017 03 31
2017 03 26
2017 02 09
2017 02 06
2017 03 09
2016 04 02
2017 03 07
2017 01 16
2017 03 31
2017 02 08
2017 03 25
2017 03 05
2017 02 25
2017 02 08
2017 03 29
2017 03 25
2017 02 16
2017 02 18
2017 03 22
2017 03 12
2017 03 12
2017 03 12
2017 02 13
2017 03 09
2017 03 11
2017 02 13
2017 03 18
2017 02 28
2017 03 29
2017 02 20
2017 02 22
2017 03 14
2017 03 05
2017 03 02
2017 02 09
2017 02 27
2016 03 21
2017 03 11
2017 02 20
2017 03 22
2017 03 31
2017 03 22
2017 03 03
2015 01 31
2017 03 22
2017 03 15
2017 02 13
2017 03 21
2017 02 24
2017 02 24
2017 02 09
2017 03 04
2017 03 15
2017 03 15

(B1) 219647 2017 02 14
(B1) 219649 2017 02 11
(B1) 219655 2017 02 09
(B1) 219683 2017 02 09
(B1) 219792 2017 03 09
(B1) 220156 2017 03 28
(B1) 220373 2016 04 28
(B1) 220376 2016 04 16
(B1) 220398 2017 02 28
(B1) 220508 2017 02 18
(B1) 220530 2017 02 18
(B1) 220532 2017 02 18
(B1) 220606 2017 02 17
(B1) 220667 2017 02 23
(B1) 220819 2017 02 28
(B1) 220875 2017 03 14
(B1) 220935 2017 03 04
(B1) 221004 2017 03 21
(B1) 221123 2017 02 20
(B1) 221244 2017 02 17
(B1) 221269 2017 03 22
(B1) 221270 2017 03 22
(B1) 221297 2017 02 17
(B1) 221319 2017 02 12
(B1) 221325 2017 03 31
(B1) 221338 2017 03 15
(B1) 221362 2017 03 08
(B1) 221380 2017 02 01
(B1) 221418 2017 02 15
(B1) 221522 2016 12 30
(B1) 221586 2017 03 04
(B1) 221619 2017 02 17
(B1) 221638 2017 02 05
(B1) 221651 2017 02 17
(B1) 221652 2017 03 24
(B1) 221653 2017 03 24
(B1) 221654 2017 03 24
(B1) 221655 2017 03 24
(B1) 221656 2017 03 24
(B1) 221659 2017 03 25
(B1) 221660 2017 03 25
(B1) 221734 2017 03 30
(B1) 221760 2017 03 30
(B1) 221761 2017 03 30
(B1) 221764 2017 03 22
(B1) 221781 2017 02 20
(B1) 221814 2017 02 22
(B1) 221823 2017 03 12
(B1) 221864 2017 02 18
(B1) 221865 2017 02 18
(B1) 222147 2017 03 12
(B1) 222271 2017 02 28
(B1) 222273 2017 03 07
(B1) 222413 2017 02 05
(B1) 222547 2017 02 21
(B1) 222652 2017 02 07
(B1) 222721 2017 03 25
(B1) 222722 2017 03 25
(B1) 222723 2017 02 17
(B1) 222724 2017 02 17
(B1) 222736 2017 03 25
(B1) 222776 2017 02 04
(B1) 222806 2017 03 31
(B1) 222879 2017 02 12
(B1) 222895 2017 02 07
(B1) 222937 2017 03 11
(B1) 223038 2017 03 28

Nr 5/2018
(B1) 223105
(B1) 223116
(B1) 223130
(B1) 223279
(B1) 223286
(B1) 223293
(B1) 223305
(B1) 223363
(B1) 223364
(B1) 223365
(B1) 223366
(B1) 223367
(B1) 223370
(B1) 223514
(B1) 223516
(B1) 223541
(B1) 223591
(B1) 223694
(B1) 223724
(B1) 223761
(B1) 223883
(B1) 223890
(B1) 223915
(B1) 223999
(B1) 224034
(B1) 224089
(B1) 224164
(B1) 224165
(B1) 224240
(B1) 224429
(B1) 224436
(B1) 224438
(B1) 224597
(B1) 224598
(B1) 224602
(B1) 224603
(B1) 224696
(B1) 224729
(B1) 224760
(B1) 224858
(B1) 224867
(B1) 224908
(B1) 224948
(B1) 224949
(B1) 225041
(B1) 225090
(B1) 225355
(B1) 225431
(B1) 225670
(B1) 225695
(B1) 225756
(B1) 225763
(B1) 225781
(B1) 225782
(B1) 225783
(B1) 225784
(B1) 225928
(B1) 226018
(B1) 226160
(B1) 226198
(B1) 226200
(B1) 226201
(B1) 226308
(B1) 226309
(B1) 226310
(B1) 226644
(B1) 226690

2017 03 31
2017 02 14
2017 01 16
2017 02 10
2017 02 09
2017 02 09
2017 03 15
2017 02 18
2017 02 18
2017 02 18
2017 02 18
2017 02 18
2017 03 21
2017 02 26
2017 03 06
2017 02 28
2017 02 20
2017 03 22
2016 12 19
2017 02 23
2017 02 11
2017 03 17
2017 02 20
2017 03 07
2017 03 16
2017 03 13
2017 03 17
2017 03 17
2017 01 22
2017 01 25
2017 02 20
2017 02 25
2017 03 06
2017 03 06
2017 03 14
2017 03 26
2017 03 02
2016 12 16
2017 02 07
2017 03 04
2017 03 31
2017 02 07
2017 02 21
2017 02 20
2017 02 26
2017 02 28
2017 02 20
2017 02 20
2017 02 21
2017 03 18
2017 03 12
2017 03 17
2017 02 12
2017 02 12
2017 02 12
2017 02 27
2017 03 14
2017 02 13
2017 03 05
2017 02 13
2017 02 24
2017 02 24
2017 02 18
2017 02 18
2017 02 18
2016 12 02
2015 09 03

Nr 5/2018
(B1) 226722
(B1) 226723
(B1) 226761
(B1) 226771
(B1) 226872

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 11 26
2016 11 26
2015 11 22
2016 10 15
2012 04 29

(B1) 226945
(B1) 226982
(B1) 226984
(B1) 227279

2016 11 18
2017 01 31
2015 10 26
2016 12 23
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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) 1529578
(T3) 1531172
(T3) 1541609
(T3) 1541650
(T3) 1561633
(T3) 1613149
(T3) 1643847
(T3) 1646824
(T3) 1655317
(T3) 1658973
(T3) 1659038
(T3) 1661645
(T3) 1661677
(T3) 1662143
(T3) 1662182
(T3) 1668988
(T3) 1672744
(T3) 1682341
(T3) 1682837
(T3) 1684869
(T3) 1685170
(T3) 1685269
(T3) 1685350
(T3) 1685540
(T3) 1685783
(T3) 1687093
(T3) 1687133
(T3) 1687208
(T3) 1687248
(T3) 1687319
(T3) 1687941
(T3) 1689279
(T3) 1692421
(T3) 1692422
(T3) 1692687
(T3) 1692689
(T3) 1694291
(T3) 1694354
(T3) 1694525
(T3) 1694757
(T3) 1694806
(T3) 1696911
(T3) 1696987
(T3) 1697522
(T3) 1705032
(T3) 1747205
(T3) 1765686
(T3) 1782890
(T3) 1785689
(T3) 1786472
(T3) 1787516

2016 11 04
2016 11 10
2016 11 26
2016 11 24
2016 11 20
2016 04 11
2016 07 09
2016 11 26
2016 11 09
2016 11 03
2016 11 16
2016 11 09
2016 11 24
2016 11 19
2016 11 25
2016 11 22
2016 11 26
2016 11 01
2016 11 12
2016 11 04
2016 11 05
2016 11 09
2016 11 17
2016 11 08
2016 11 04
2016 11 13
2016 11 04
2016 11 22
2016 11 18
2016 11 19
2016 11 10
2016 11 16
2016 11 22
2016 11 23
2016 11 24
2016 11 24
2016 11 30
2016 11 29
2016 11 17
2016 11 25
2016 11 19
2016 11 30
2016 11 10
2016 11 22
2016 11 17
2015 05 11
2016 06 28
2016 11 03
2016 11 13
2016 08 10
2016 11 09

(T3) 1787883
(T3) 1790275
(T3) 1790765
(T3) 1790804
(T3) 1790805
(T3) 1790922
(T3) 1792826
(T3) 1792856
(T3) 1793029
(T3) 1795768
(T3) 1796485
(T3) 1798360
(T3) 1801334
(T3) 1809573
(T3) 1814609
(T3) 1815586
(T3) 1817086
(T3) 1817274
(T3) 1818329
(T3) 1819655
(T3) 1819856
(T3) 1824481
(T3) 1824763
(T3) 1827386
(T3) 1829256
(T3) 1833706
(T3) 1842034
(T3) 1846515
(T3) 1891390
(T3) 1920650
(T3) 1923413
(T3) 1923414
(T3) 1925820
(T3) 1928173
(T3) 1928819
(T3) 1930712
(T3) 1932706
(T3) 1932745
(T3) 1935839
(T3) 1935876
(T3) 1939957
(T3) 1945647
(T3) 1947010
(T3) 1947011
(T3) 1948754
(T3) 1949101
(T3) 1949500
(T3) 1951299
(T3) 1951300
(T3) 1951747
(T3) 1951831

2016 11 17
2016 11 17
2016 11 02
2016 11 06
2016 11 06
2016 11 21
2016 11 28
2016 11 09
2016 11 29
2016 10 18
2016 08 17
2016 11 14
2016 11 14
2016 11 09
2016 11 02
2016 11 22
2016 11 21
2016 11 29
2016 11 29
2016 11 30
2016 11 07
2016 11 16
2016 11 19
2016 11 29
2016 11 14
2016 11 10
2016 11 16
2016 11 10
2016 11 28
2016 11 11
2016 11 03
2016 11 03
2016 11 23
2016 11 27
2016 11 22
2016 11 26
2016 11 02
2016 11 27
2016 11 07
2016 11 30
2016 11 09
2016 11 08
2016 11 20
2016 11 20
2016 11 06
2016 11 13
2016 11 09
2016 11 06
2016 11 06
2016 11 13
2016 11 10

(T3) 1952183
(T3) 1952427
(T3) 1954581
(T3) 1954830
(T3) 1956995
(T3) 1957103
(T3) 1957354
(T3) 1957549
(T3) 1957621
(T3) 1957656
(T3) 1957658
(T3) 1960006
(T3) 1960164
(T3) 1960321
(T3) 1960338
(T3) 1960459
(T3) 1960474
(T3) 1960476
(T3) 1960478
(T3) 1960479
(T3) 1961423
(T3) 1966330
(T3) 1968757
(T3) 1969162
(T3) 1971206
(T3) 1977065
(T3) 1997517
(T3) 2010613
(T3) 2048410
(T3) 2058369
(T3) 2060470
(T3) 2062717
(T3) 2063047
(T3) 2063533
(T3) 2065311
(T3) 2065517
(T3) 2067750
(T3) 2070741
(T3) 2070802
(T3) 2070803
(T3) 2073297
(T3) 2080888
(T3) 2081908
(T3) 2082215
(T3) 2082898
(T3) 2083809
(T3) 2084088
(T3) 2084137
(T3) 2086596
(T3) 2087028
(T3) 2089425
(T3) 2089828
(T3) 2092043
(T3) 2092081
(T3) 2094092
(T3) 2094703
(T3) 2095144
(T3) 2097207
(T3) 2099318
(T3) 2099547
(T3) 2099719
(T3) 2099796
(T3) 2117671
(T3) 2121993
(T3) 2127050
(T3) 2129811
(T3) 2169118

2016 11 03
2016 11 22
2016 11 23
2016 11 23
2016 11 21
2016 11 21
2016 11 16
2016 11 24
2016 11 27
2016 11 27
2016 11 27
2016 11 17
2016 11 08
2016 11 28
2016 11 28
2016 11 30
2016 11 28
2016 11 28
2016 11 28
2016 11 28
2016 11 27
2016 11 28
2016 11 17
2016 11 14
2016 11 24
2016 11 20
2016 11 14
2016 11 09
2016 10 07
2016 11 17
2016 11 04
2016 11 13
2016 11 21
2016 11 11
2016 11 27
2016 11 20
2016 11 13
2016 11 06
2016 11 21
2016 11 27
2016 11 13
2016 11 28
2016 11 05
2016 11 19
2016 11 11
2016 11 22
2016 11 27
2016 11 05
2016 11 17
2016 11 13
2016 11 12
2016 11 08
2016 11 13
2016 11 13
2016 11 30
2016 11 01
2016 11 09
2016 11 09
2016 11 22
2016 11 26
2016 11 27
2016 11 29
2016 11 27
2016 11 28
2016 11 22
2016 11 30
2016 11 28

1647
(T3) 2179919
(T3) 2179922
(T3) 2186732
(T3) 2186842
(T3) 2186870
(T3) 2192010
(T3) 2192056
(T3) 2192102
(T3) 2196520
(T3) 2199236
(T3) 2204300
(T3) 2206352
(T3) 2206620
(T3) 2209784
(T3) 2212483
(T3) 2217208
(T3) 2217287
(T3) 2219460
(T3) 2220082
(T3) 2220342
(T3) 2220634
(T3) 2222612
(T3) 2222842
(T3) 2229681
(T3) 2231568
(T3) 2236600
(T3) 2236601
(T3) 2237998
(T3) 2240702
(T3) 2250009
(T3) 2253586
(T3) 2275239
(T3) 2289838
(T3) 2302055
(T3) 2316885
(T3) 2316887
(T3) 2316888
(T3) 2325093
(T3) 2327350
(T3) 2327622
(T3) 2327825
(T3) 2338797
(T3) 2340754
(T3) 2346710
(T3) 2349844
(T3) 2352872
(T3) 2352886
(T3) 2356057
(T3) 2356123
(T3) 2356465
(T3) 2358355
(T3) 2358686
(T3) 2358714
(T3) 2358762
(T3) 2361073
(T3) 2361166
(T3) 2361204
(T3) 2362991
(T3) 2365898
(T3) 2365900
(T3) 2365932
(T3) 2367462
(T3) 2371818
(T3) 2373615
(T3) 2373839
(T3) 2376334
(T3) 2376335

2016 10 21
2016 10 21
2016 11 10
2016 11 15
2016 11 13
2016 11 20
2016 11 27
2016 11 18
2016 11 02
2016 11 18
2016 11 02
2016 11 04
2016 11 02
2016 11 19
2016 11 05
2016 11 06
2016 11 10
2016 11 25
2016 11 26
2016 11 27
2016 11 20
2016 11 24
2016 11 20
2016 11 27
2016 11 07
2016 10 17
2016 10 17
2016 11 11
2016 11 18
2016 11 07
2016 11 13
2016 11 24
2016 11 26
2016 11 14
2016 11 03
2016 11 03
2016 11 03
2016 11 20
2016 11 25
2016 11 09
2016 11 25
2016 11 29
2016 11 18
2016 11 10
2016 11 23
2016 11 12
2016 11 04
2016 11 30
2016 11 04
2016 11 11
2016 11 18
2016 11 19
2016 11 09
2016 11 11
2016 11 18
2016 11 25
2016 11 20
2016 11 23
2016 11 12
2016 11 18
2016 11 30
2016 11 18
2016 11 09
2016 11 26
2016 11 23
2016 11 18
2016 11 18

1648

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 10 25
2016 11 04
2016 11 13
2016 11 06
2016 11 16
2016 11 16
2016 11 16
2016 11 16
2016 11 16
2016 11 16
2016 11 20
2016 11 15
2016 11 27
2016 11 22
2016 11 05
2016 11 04
2016 11 14
2016 11 08
2016 11 20
2016 11 08
2016 11 14
2016 11 23
2016 11 23
2016 11 30
2016 11 08
2016 11 30
2016 11 29
2016 11 27
2016 11 27
2016 11 28
2016 11 09
2016 11 15
2016 11 15
2016 11 21
2016 11 08
2016 11 20
2016 11 30

(B1) 220209 09/2015 2017.07.13

DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)

(B1) 224416 12/2016 2017.07.11

(T3) 2377772
(T3) 2424790
(T3) 2452868
(T3) 2455265
(T3) 2455273
(T3) 2455924
(T3) 2458068
(T3) 2458251
(T3) 2460921
(T3) 2466595
(T3) 2468095
(T3) 2468100
(T3) 2486794
(T3) 2489606
(T3) 2496415
(T3) 2496510
(T3) 2496519
(T3) 2496554
(T3) 2499292
(T3) 2499293
(T3) 2501350
(T3) 2501554
(T3) 2501569
(T3) 2501606
(T3) 2501693
(T3) 2502318
(T3) 2504036
(T3) 2504144
(T3) 2504224
(T3) 2504354
(T3) 2504852
(T3) 2506996
(T3) 2507205
(T3) 2510158
(T3) 2510482
(T3) 2519765
(T3) 2585734

(T3) 2587118
(T3) 2589481
(T3) 2589640
(T3) 2594478
(T3) 2594678
(T3) 2594679
(T3) 2594680
(T3) 2594681
(T3) 2594682
(T3) 2594685
(T3) 2597003
(T3) 2599533
(T3) 2599667
(T3) 2601864
(T3) 2612130
(T3) 2635563
(T3) 2640195
(T3) 2640228
(T3) 2640552
(T3) 2640582
(T3) 2643175
(T3) 2643359
(T3) 2643406
(T3) 2646425
(T3) 2647095
(T3) 2647111
(T3) 2649329
(T3) 2735426
(T3) 2735672
(T3) 2746551
(T3) 2776774
(T3) 2780926
(T3) 2780928
(T3) 2782724
(T3) 2788458
(T3) 2802521
(T3) 2804690

2016 11 25
2016 11 28
2016 11 11
2016 11 04
2016 11 22
2016 11 09
2016 11 21
2016 11 25
2016 11 25
2016 11 24
2016 11 23
2016 11 22
2016 11 21
2016 11 14
2016 11 03
2016 11 03
2016 11 05
2016 11 02
2016 11 12
2016 11 12
2016 11 18
2016 11 16
2016 11 18
2016 11 12
2016 11 17
2016 11 17
2016 11 22
2016 11 23
2016 11 25
2016 11 22
2016 11 26
2016 11 26
2016 11 30
2016 11 24
2016 11 26
2016 12 20
2016 06 21

(B1) 220111 08/2015 2016 03 15

161

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku albo kod i numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja
została ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub
uchylono decyzję poprzednią.
(B1) 204824 05/2018 12 03 2018

Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
oraz art. 158 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 776) Urząd Patentowy RP
stwierdza z urzędu nieważność decyzji z 5 sierpnia 2009 r.
o udzieleniu patentu na wynalazek pt. „Przepływowy podgrzewacz płynu” nr P.363982
na rzecz p. Ashot Harutyunyan
zamieszkałego w Erevaniu,
w postępowaniu prowadzonym na rzecz NTH SYSTEM Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie.

(B1) 217532 07/2014 13.01.2016
(B1) 220378 10/2015 19.12.2016
(B1) 220923 01/2016 15.11.2016

Nr 5/2018
Na podstawie art. 156 § 1
pkt 4 w zw. z art. 158 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.)
Urząd Patentowy RP stwierdza z urzędu nieważność
decyzji z dnia 24 listopada
2014 r. o udzieleniu na rzecz P.
Kozakiewicza Marcina, Łódź,
Polska patentu na wynalazek
pt. „Płytka do zespalania złamań wyrostka kłykciowego
z gałęzią żuchwy” nr P.400191.
Na podstawie art. 156 § 1
pkt 4 w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 776) Urząd Patentowy RP
stwierdza z urzędu nieważność
decyzji z dnia 12 grudnia 2014
r. o udzieleniu patentu na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania nowych meta materiałów stanowiących kompozyty
polimerowe, które w osnowie
polimerowej zawierają płatki
i/lub nanopłatki miedziane”
nr P.392182, na rzecz NANO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno, wydanej w postępowaniu aktualnie prowadzonym
na rzecz ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2
oraz art. 158 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 776) Urząd Patentowy RP
stwierdza z urzędu nieważność
decyzji z dnia 8 czerwca 2016 r.
o udzieleniu patentu na wynalazek pt. „Materiały ogniotrwałe magnezjowo-chromitowe
i chromitowo-magnezjowe”
nr P.400766, zgłoszony przez
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą
w Warszawie oraz Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie.
Uchylono decyzję o udzieleniu patentu.
Uchylono decyzję o udzieleniu patentu.
Uchylono decyzję o udzieleniu patentu.
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B. WZORY UŻYTKOWE
162
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 921 do nr 69 974)
Y1 (11) 69941
(41) 2017 11 20
(51) A01B 15/12 (2006.01)
A01B 15/10 (2006.01)
(21) 125117
(22) 2016 05 12
(72) KUJAWA ROMAN, Olsztyn (PL); BIEGAJ MATEUSZ, Bandysie (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Zestaw aparatów wylęgarniczych dla ryb
Y1 (11) 69937
(41) 2017 10 09
(51) A01G 13/04 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
(21) 125025
(22) 2016 04 08
(72) HAŁACZ JOANNA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Kaptur ochronny dla roślin
Y1 (11) 69946
(41) 2017 11 20
(51) A01K 61/00 (2006.01)
(21) 125116
(22) 2016 05 12
(72) KUJAWA ROMAN, Olsztyn (PL); BIEGAJ MATEUSZ, Bandysie (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Zestaw do inkubacji ikry ryb
Y1 (11) 69927
(41) 2017 11 20
(51) A01K 61/02 (2006.01)
(21) 125113
(22) 2016 05 12
(72) GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); NIEWĘGŁOWSKI
MAREK, Siedlce (PL); KOCIRA SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Karmik dla ryb
Y1 (11) 69967
(41) 2017 10 09
(51) A45D 40/00 (2006.01)
A45D 34/00 (2006.01)
B65D 35/08 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01)
(21) 125007
(22) 2016 03 31
(72) DACZYŃSKI ANDRZEJ, Nowy Targ (PL); DACZYŃSKA ZOFIA,
Nowy Targ (PL)
(73) DAFO PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ (PL)
(54) Korpus tuby, zwłaszcza na kosmetyki
Y1 (11) 69952
(41) 2017 09 11
(51) A47C 17/17 (2006.01)
(21) 124912
(22) 2016 02 29
(72) NIEDŹWIEDŹ LESZEK, Skórzewo (PL)

(73) NIEDŹWIEDŹ HALINA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY,
Zalasewo (PL)
(54) Sofa z oparciem uchylnym i siedziskiem zamocowanym przesuwnie do podstawy
Y1 (11) 69971
(41) 2017 06 05
(51) A61B 17/86 (2006.01)
(21) 124627
(22) 2015 11 30
(72) BOROWSKI JÓZEF, Białystok (PL); BOROWSKA-SKARZYŃSKA
URSZULA, Białystok (PL)
(73) MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Księżyno (PL)
(54) Wkręt interferencyjny
Y1 (11) 69965
(41) 2016 09 12
(51) A63H 33/06 (2006.01)
A63F 9/12 (2006.01)
(21) 123891
(22) 2015 03 11
(72) KOŁODZIEJCZYK-PABIAŃCZYK GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
(73) KOŁODZIEJCZYK-PABIAŃCZYK GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
(54) Układanka z klocków
Y1 (11) 69969
(41) 2017 07 03
(51) B22D 13/10 (2006.01)
(21) 124710
(22) 2015 12 22
(72) PIOTROWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); ZEGARTOWSKI
ANDRZEJ, Kraków (PL); MIREK PIOTR, Ratajów (PL)
(73) KRAKODLEW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Głowica robocza urządzenia czyszcząco-szlifującego powierzchnię wewnętrzną wlewnic rurowych
Y1 (11) 69964
(41) 2015 10 26
(51) B60R 19/20 (2006.01)
(21) 122998
(22) 2014 04 14
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do zamortyzowania siły zderzenia samochodu
z przeszkodą
Y1 (11) 69962
(41) 2017 09 11
(51) B60R 19/20 (2006.01)
(21) 124910
(22) 2016 02 29
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Zderzak odrzucany
Y1 (11) 69958
(41) 2017 09 11
(51) B61D 3/00 (2006.01)
B61D 17/00 (2006.01)
(21) 124939
(22) 2016 03 09
(72) RYBUS KRZYSZTOF, Olkusz (PL)
(73) ECCO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Wagon kolejowy z nadstawką
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Y1 (11) 69954
(41) 2017 09 25
(51) B62B 15/00 (2006.01)
B63B 35/79 (2006.01)
B63B 35/85 (2006.01)
(21) 124987
(22) 2016 03 21
(72) CHRABĄSZCZ ADAM, Wrocław (PL)
(73) CHRABĄSZCZ ADAM, Wrocław (PL)
(54) Deska skimboardowa

Y1 (11) 69951
(41) 2017 08 16
(51) E01B 37/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
(21) 124841
(22) 2016 02 10
(72) KAMPCZYK ARKADIUSZ, Rusinowice (PL)
(73) KAMPCZYK ARKADIUSZ, Rusinowice (PL)
(54) Adapter do montażu sygnałów referencyjnych do skanerów

Y1 (11) 69955
(41) 2017 06 05
(51) B62H 3/02 (2006.01)
G07F 17/24 (2006.01)
E05B 71/00 (2006.01)
(21) 124622
(22) 2015 11 26
(72) PATYK WOJCIECH, Gniezno (PL)
(73) MODRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gniezno (PL)
(54) Stojak rowerowy z blokadą

Y1 (11) 69966
(41) 2017 09 11
(51) E01F 9/00 (2016.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(21) 124922
(22) 2016 03 03
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Drogowa lampa szczelinowa

Y1 (11) 69970
(41) 2017 05 22
(51) B63B 29/04 (2006.01)
B63B 35/73 (2006.01)
B63B 49/00 (2006.01)
(21) 124608
(22) 2015 11 19
(72) ŻYWALEWSKI JAROSŁAW, Augustów (PL)
(73) ŻYWALEWSKI JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
SPECJALISTYCZNYCH PEGAZUS, Augustów (PL)
(54) Ruchoma konsola łodzi motorowej
Y1 (11) 69943
(41) 2015 09 14
(51) B65B 67/12 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
(62) 407502
(21) 126425
(22) 2014 03 12
(72) ANTONIAK JERZY, Lublin (PL)
(73) ANTONIAK JERZY EURO KONSULT PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE EXPORT-IMPORT, Lublin (PL)
(54) Pojemnik na odpadki i śmieci
Y1 (11) 69956
(41) 2017 10 23
(51) B65D 27/00 (2006.01)
(21) 125030
(22) 2016 04 11
(72) GŁOWIŃSKI JÓZEF, Toruń (PL); MYSZKOROWSKI DARIUSZ,
Toruń (PL)
(73) PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Koperta bezpieczna
Y1 (11) 69973
(41) 2017 07 31
(51) B67C 11/02 (2006.01)
G01W 1/14 (2006.01)
(21) 124778
(22) 2016 01 18
(72) KORZYŃSKI MIECZYSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Lejek
Y1 (11) 69972
(41) 2017 06 19
(51) C01B 25/01 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
(21) 124655
(22) 2015 12 09
(72) CEBO DAWID, Bukowno (PL); KARDASZ HUBERT, Warszawa (PL);
SZYCHOWSKA KATARZYNA, Tenczynek (PL); WĘGLARZ ADAM,
Olkusz (PL); WILK RADOSŁAW, Wrocław (PL); BIAŁAS WOJCIECH,
Luboń (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Urządzenie do prowadzenia procesów biotechnologicznych

Y1 (11) 69963
(41) 2017 09 11
(51) E01F 9/20 (2016.01)
E01F 9/50 (2016.01)
G02B 6/00 (2006.01)
(21) 124925
(22) 2016 03 04
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Lampa drogowa światłowodowa
Y1 (11) 69974
(41) 2017 09 11
(51) E04H 17/08 (2006.01)
E06B 11/04 (2006.01)
E05D 3/00 (2006.01)
(21) 124937
(22) 2016 03 09
(72) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(73) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(54) Zawias do bramy, furtki i temu podobnych
Y1 (11) 69959
(41) 2016 10 10
(51) E04H 17/24 (2006.01)
E04H 17/02 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
(21) 123951
(22) 2015 03 30
(72) GIERCZYŃSKI TOMASZ, Końskie (PL)
(73) FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA, Końskie (PL)
(54) Słupek do mocowania siatki, zwłaszcza zabezpieczającej,
zwłaszcza dla budownictwa, zwłaszcza do ograniczania dostępu
do stref niebezpiecznych
Y1 (11) 69960
(41) 2017 07 17
(51) E05B 53/00 (2006.01)
E05C 9/00 (2006.01)
(21) 124753
(22) 2016 01 05
(72) MAŚLANKA KRZYSZTOF PAWEŁ, Kraków (PL); RUDKA
JAROSŁAW, Bochnia (PL)
(73) OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ochmanów (PL)
(54) Mechanizm przeniesienia napędu
Y1 (11) 69945
(41) 2017 02 27
(51) E06B 9/52 (2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)
(21) 124339
(22) 2015 08 25
(72) STAWORKO PIOTR, Białystok (PL)
(73) STAWORKO PIOTR, Białystok (PL)
(54) Zaślepka otworu odwadniającego do ościeżnic okiennych
Y1 (11) 69921
(51) E21B 7/26 (2006.01)

(41) 2017 08 16
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F16L 37/092 (2006.01)
F16L 21/02 (2006.01)
F16L 21/08 (2006.01)
(21) 124836
(22) 2016 02 08
(72) BARRA SŁAWOMIR, Gdańsk (PL)
(73) MIELEWCZYK MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ELGRUNT, Gdynia (PL)
(54) Segmentowy moduł przewiertowy

Y1 (11) 69939
(41) 2017 11 06
(51) F16K 5/06 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
(21) 125085
(22) 2016 05 02
(72) SZYSZKOWIAK JANUSZ, Leszno (PL)
(73) LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno (PL)
(54) Przepływowy zawór różnicowy

Y1 (11) 69925
(41) 2017 11 06
(51) F03B 9/00 (2006.01)
(21) 125070
(22) 2016 04 25
(72) KOLOUSZEK KAZIMIERZ, Zielona Góra (PL); KOLOUSZEK
ANDRZEJ, Zielona Góra (PL); KOLOUSZEK ADAM, Zielona Góra (PL)
(73) KOLOUSZEK KAZIMIERZ, Zielona Góra (PL); KOLOUSZEK
ANDRZEJ, Zielona Góra (PL); KOLOUSZEK ADAM, Zielona Góra (PL)
(54) Silnik wodny napędzany nurtem rzeki

Y1 (11) 69948
(41) 2017 07 31
(51) F16K 11/22 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
(21) 124784
(22) 2016 01 20
(72) CZARNOTA SŁAWOMIR, Olsztyn (PL)
(73) CZARNOTA SŁAWOMIR CATIDO, Olsztyn (PL)
(54) Bateria podtynkowa wannowo-prysznicowa

Y1 (11) 69926
(41) 2017 11 06
(51) F04B 39/00 (2006.01)
F04B 39/04 (2006.01)
(21) 125072
(22) 2016 04 25
(72) TOMASZEWSKI ŁUKASZ, Łódź (PL); STRASZAK PIOTR,
Osieki (PL); JACEWICZ JACEK, Koszalin (PL)
(73) ZAKŁAD TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ TEPRO SPÓŁKA AKCYJNA,
Koszalin (PL)
(54) Odoliwiacz do pomp próżniowych olejowych

Y1 (11) 69949
(41) 2017 07 31
(51) F16K 11/22 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
(21) 124785
(22) 2016 01 20
(72) CZARNOTA SŁAWOMIR, Olsztyn (PL)
(73) CZARNOTA SŁAWOMIR CATIDO, Olsztyn (PL)
(54) Bateria podtynkowa termostatyczna trójzaworowa

Y1 (11) 69933
(41) 2017 11 06
(51) F04C 2/00 (2006.01)
F04C 2/02 (2006.01)
(21) 125832
(22) 2016 12 07
(72) BIERNACKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL); STRYCZEK JAROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Maszyna hydrauliczna o zazębieniu wewnętrznym

Y1 (11) 69950
(41) 2017 07 31
(51) F16K 11/22 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
(21) 124787
(22) 2016 01 20
(72) CZARNOTA SŁAWOMIR, Olsztyn (PL)
(73) CZARNOTA SŁAWOMIR CATIDO, Olsztyn (PL)
(54) Bateria podtynkowa z zaworami termostatycznym i kontroli
przepływu

Y1 (11) 69932
(41) 2017 04 24
(51) F16B 35/04 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
F16B 5/02 (2006.01)
F16B 13/13 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 125525
(22) 2015 10 22
(72) KLIMAS PAWEŁ, Kuźnica Kiedrzyńska (PL)
(73) KLIMAS PAWEŁ PPHU KLIMAS, Kuźnica Kiedrzyńska (PL)
(54) Kotwa ramowa

Y1 (11) 69961
(41) 2017 09 11
(51) F16K 11/087 (2006.01)
F16K 15/02 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
(21) 124920
(22) 2016 03 02
(72) TURLEJ RYSZARD, Zabrze (PL)
(73) TURLEJ RYSZARD, Zabrze (PL)
(54) Bateria zaworowa do stojaków hydraulicznych SHC

Y1 (11) 69935
(41) 2017 09 11
(51) F16D 13/22 (2006.01)
F16D 13/38 (2006.01)
(21) 124931
(22) 2016 03 07
(72) ZDRODOWSKI MAREK, Chełmno (PL)
(73) ZAKŁADY SPRZĘTU MECHANICZNEGO URSUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(54) Zespół odbioru mocy w sprzęgłach, zwłaszcza do ciężkich ciągników
Y1 (11) 69947
(41) 2017 03 27
(51) F16K 5/06 (2006.01)
F16K 41/02 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
(21) 124405
(22) 2015 09 18
(72) GRONEK JAKUB, Dworek (PL); BAMBURAK TOMASZ, Cewlino (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Kurek kulowy

Y1 (11) 69929
(41) 2017 12 04
(51) F16L 49/08 (2006.01)
(21) 125173
(22) 2016 05 25
(72) BIENIASZEWSKA MAŁGORZATA, Zielona Góra (PL); SIWOŃ
MATEUSZ, Starkowo (PL); BABIRECKI WOJCIECH, Zielona Góra (PL)
(73) MB-PNEUMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulechów (PL)
(54) Blok kontrolny do pomiaru ciśnienia w obwodach pneumatycznych pojazdu
Y1 (11) 69922
(41) 2017 08 28
(51) F17C 3/00 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
C11B 3/16 (2006.01)
C11B 3/00 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
(21) 124870
(22) 2016 02 18
(72) WĄCHALSKI GRZEGORZ, Poznań (PL); SZAROLETA MICHAŁ,
Poznań (PL); FRĄCKOWIAK PAWEŁ, Poznań (PL); ADAMCZYK
FLORIAN, Poznań (PL); GOLIMOWSKI WOJCIECH, Poznań (PL);
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PASYNIUK PIOTR, Warszawa (PL); ŁASKA BARBARA, Kolonia Ossa
(PL); TRAWIŃSKI ADAM, Krotoszyn (PL)
(73) BASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koźmin Wielkopolski (PL); INSTYTUT TECHNOLOGICZNOPRZYRODNICZY, Falenty (PL); PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN
ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Zbiornik do rafinacji oleju roślinnego
Y1 (11) 69940
(41) 2017 11 06
(51) F24D 3/02 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
(21) 125086
(22) 2016 05 02
(72) SZYSZKOWIAK JANUSZ, Leszno (PL)
(73) LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno (PL)
(54) Przyłącze pompy z obejściem pod zawór różnicowy
Y1 (11) 69957
(41) 2014 09 29
(51) F24D 19/10 (2006.01)
F24C 7/08 (2006.01)
(62) 403252
(21) 125937
(22) 2013 03 21
(72) BRZOSKA RAFAŁ, Kraków (PL)
(73) AQMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Szafa nadawczo-odbiorcza przesyłek logistycznego systemu
usług pralniczych
Y1 (11) 69923
(41) 2017 08 28
(51) F24H 9/20 (2006.01)
G01F 23/28 (2006.01)
G01F 23/296 (2006.01)
(21) 124900
(22) 2016 02 26
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Kocioł grzewczy
Y1 (11) 69931
(41) 2017 12 04
(51) F24J 2/52 (2006.01)
(21) 125194
(22) 2016 06 03
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Szyna do montażu konstrukcji solarnych
Y1 (11) 69953
(41) 2017 09 11
(51) F41J 1/01 (2006.01)
F41J 2/02 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
(21) 124917
(22) 2016 03 01
(72) DRÓZD DAMIAN, Kiedrzyn (PL); PELC PAWEŁ, Łódź (PL);
KOWALCZYK MARCIN, Warszawa (PL); KUCHTA MARIUSZ,
Warszawa (PL); SKROBOT TOMASZ, Małogoszcz (PL); HEESE
MAGDA, Łódź (PL); ŁOPAT WALDEMAR, Warszawa (PL)
(73) IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Termalna tarcza strzelnicza
Y1 (11) 69930
(41) 2017 11 06
(51) G01B 3/56 (2006.01)
G01B 3/02 (2006.01)
(21) 125174
(22) 2016 05 25
(72) WEREŻYŃSKI BOGDAN, Trestno (PL)
(73) WEREŻYŃSKA IRENA ZAKŁAD PRODUKCJI NARZĘDZI, Trestno (PL)
(54) Przymiar do pomiaru kąta

Nr 5/2018

Y1 (11) 69968
(41) 2017 10 23
(51) G01L 5/28 (2006.01)
B60T 17/22 (2006.01)
(21) 125061
(22) 2016 04 21
(72) TOPP PRZEMYSŁAW, Luzino (PL); MATUSIAK LESZEK,
Gdynia (PL); JANKOWSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) HPE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomianki (PL)
(54) Stanowisko przytorowe testowo-przyłączeniowe do prób hamulca pociągu
Y1 (11) 69924
(41) 2017 11 06
(51) G01N 1/02 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
(21) 125069
(22) 2016 04 25
(72) CURYŁO JANUSZ, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Sopot (PL)
(54) Wbijak grawitacyjny sond rdzeniowych
Y1 (11) 69938
(41) 2017 10 23
(51) G01N 1/40 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
B01D 63/10 (2006.01)
(21) 125073
(22) 2016 04 15
(72) RYDOSZ ARTUR, Olszanica (PL); MARSZAŁEK KONSTANTY,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Prekoncentrator próbek gazowych
Y1 (11) 69928
(41) 2017 11 20
(51) G01N 27/02 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/07 (2006.01)
(21) 125141
(22) 2016 05 16
(72) DACKARD PROT, Olsztyn (PL)
(73) DACKARD PROT, Olsztyn (PL)
(54) Sonda-kolec do pomiaru wilgotności sprasowanych materiałów,
zwłaszcza siana i słomy
Y1 (11) 69936
(41) 2017 09 25
(51) G05G 1/08 (2006.01)
(21) 124945
(22) 2016 03 11
(72) KOWALSKI JAROSŁAW, Łódź (PL); LASKOWSKI KRZYSZTOF
TOMASZ, Zduńska Wola (PL); WOŹNIAK ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) KAWU J. KOTUS, A. WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(54) Obudowa dla pokrętła
Y1 (11) 69944
(41) 2014 10 27
(51) G09F 19/02 (2006.01)
G09F 21/10 (2006.01)
(21) 121959
(22) 2013 04 24
(72) ZIĘTEK MARIUSZ, Przystajnia (PL)
(73) ZIĘTEK MARIUSZ USŁUGI SPORTOWO-MARKETINGOWE
ZIĘTEK, Przystajnia (PL)
(54) Układ wielopłaszczyznowy do prezentacji reklamy na ringu
Y1 (11) 69934
(41) 2015 08 03
(51) G21K 1/10 (2006.01)
H01P 1/23 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
A61B 6/00 (2006.01)
(62) 406996
(21) 126276
(22) 2014 01 30
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL); TYRAN PAWEŁ, Ozorków (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Filtr promieniowania elektromagnetycznego i jądrowego

Nr 5/2018
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Y1 (11) 69942
(41) 2017 11 20
(51) H04N 21/80 (2011.01)
B61L 15/00 (2006.01)
(21) 125143
(22) 2016 05 16
(72) DOBRZAŃSKI JANUSZ, Gliwice (PL); KAMIŃSKI GRZEGORZ,
Rybnik (PL); HEJCZYK TOMASZ, Marklowice (PL)
(73) ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Moduł jednostki centralnej do sterowania przesyłaniem informacji, zwłaszcza w pojeździe szynowym

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

A01B 15/12 (2006.01)
A01B 15/10 (2006.01)
A01G 13/04 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
A01K 61/00 (2006.01)
A01K 61/02 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)
A45D 34/00 (2006.01)
A47C 17/17 (2006.01)
A61B 17/86 (2006.01)
A61B 6/00 (2006.01)
A63F 9/12 (2006.01)
A63H 33/06 (2006.01)
B01D 63/10 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B22D 13/10 (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
B60T 17/22 (2006.01)
B61D 3/00 (2006.01)
B61D 17/00 (2006.01)
B61L 15/00 (2006.01)
B62B 15/00 (2006.01)
B62H 3/02 (2006.01)
B63B 35/79 (2006.01)
B63B 35/85 (2006.01)
B63B 29/04 (2006.01)
B63B 35/73 (2006.01)
B63B 49/00 (2006.01)
B65B 67/12 (2006.01)
B65D 35/08 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B67C 11/02 (2006.01)
C01B 25/01 (2006.01)
C11B 3/16 (2006.01)
C11B 3/00 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)

69941
69941*
69937
69937*
69946
69927
69922*
69967
69967*
69952
69971
69934*
69965*
69965
69938*
69922*
69969
69967*
69964
69962
69968*
69958
69958*
69942*
69954
69955
69954*
69954*
69970
69970*
69970*
69943
69967*
69967*
69956
69943*
69973
69972
69922*
69922*
69972*
69972*

Symbol
MKP
1

E01B 37/00 (2006.01)
E01F 9/00 (2016.01)
E01F 9/20 (2016.01)
E01F 9/50 (2016.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
E04H 17/02 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E05B 71/00 (2006.01)
E05B 53/00 (2006.01)
E05C 9/00 (2006.01)
E05D 3/00 (2006.01)
E06B 11/04 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)
E21B 7/26 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
F03B 9/00 (2006.01)
F04B 39/00 (2006.01)
F04B 39/04 (2006.01)
F04C 2/00 (2006.01)
F04C 2/02 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
F16B 5/02 (2006.01)
F16B 13/13 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
F16D 13/22 (2006.01)
F16D 13/38 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 41/02 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.
2

69951
69966
69963
69963*
69948*
69948*
69949*
69949*
69950*
69950*
69932*
69932*
69974
69959
69959*
69959*
69955*
69960
69960*
69974*
69974*
69945
69945*
69921
69961*
69925
69926
69926*
69933
69933*
69961*
69932
69932*
69932*
69932*
69935
69935*
69947
69947*
69947*
69939
69939*

*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

F16K 11/22 (2006.01)
F16K 11/22 (2006.01)
F16K 11/22 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
F16K 15/02 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
F16L 37/092 (2006.01)
F16L 21/02 (2006.01)
F16L 21/08 (2006.01)
F16L 49/08 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F17C 3/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F24C 7/08 (2006.01)
F24D 3/02 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)

69948
69949
69950
69961
69961*
69940*
69940*
69940*
69921*
69921*
69921*
69929
69951*
69922
69966*
69966*
69966*
69966*
69957*
69940
69957
69923
69931
69953*
69953

F41J 2/02 (2006.01)
G01B 3/56 (2006.01)
G01B 3/02 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01F 23/28 (2006.01)
G01F 23/296 (2006.01)
G01L 5/28 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 1/40 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/07 (2006.01)
G01W 1/14 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G05G 1/08 (2006.01)
G07F 17/24 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
G09F 19/02 (2006.01)
G09F 21/10 (2006.01)
G21K 1/10 (2006.01)
H01P 1/23 (2006.01)
H04N 21/80 (2011.01)

69953*
69930
69930*
69951*
69923*
69923*
69968
69924
69924*
69938
69938*
69928
69928*
69928*
69973*
69963*
69936
69955*
69934*
69944
69944*
69934
69934*
69942

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

69921
69922
69923
69924
69925
69926
69927
69928
69929
69930
69931
69932
69933
69934
69935
69936
69937
69938
69939
69940
69941
69942
69943
69944
69945
69946
69947

E21B 7/26 (2006.01)
F17C 3/00 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
F03B 9/00 (2006.01)
F04B 39/00 (2006.01)
A01K 61/02 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
F16L 49/08 (2006.01)
G01B 3/56 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
F04C 2/00 (2006.01)
G21K 1/10 (2006.01)
F16D 13/22 (2006.01)
G05G 1/08 (2006.01)
A01G 13/04 (2006.01)
G01N 1/40 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F24D 3/02 (2006.01)
A01B 15/12 (2006.01)
H04N 21/80 (2011.01)
B65B 67/12 (2006.01)
G09F 19/02 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
A01K 61/00 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)

69948
69949
69950
69951
69952
69953
69954
69955
69956
69957
69958
69959
69960
69961
69962
69963
69964
69965
69966
69967
69968
69969
69970
69971
69972
69973
69974

F16K 11/22 (2006.01)
F16K 11/22 (2006.01)
F16K 11/22 (2006.01)
E01B 37/00 (2006.01)
A47C 17/17 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)
B62B 15/00 (2006.01)
B62H 3/02 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
B61D 3/00 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
E05B 53/00 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
E01F 9/20 (2016.01)
B60R 19/20 (2006.01)
A63H 33/06 (2006.01)
E01F 9/00 (2016.01)
A45D 40/00 (2006.01)
G01L 5/28 (2006.01)
B22D 13/10 (2006.01)
B63B 29/04 (2006.01)
A61B 17/86 (2006.01)
C01B 25/01 (2006.01)
B67C 11/02 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
119116
122607
123388
123564
123634
124207

01/2012
12/2015
06/2016
12/2016
13/2016
01/2017

124445
124452
124511
124640
124641
124731

08/2017
08/2017
09/2017
12/2017
12/2017
14/2017

164
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).
124333

05/2017

124704

14/2017

165
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) 65963 2017 12 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 67456 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OSTROWSKI ANDRZEJ, Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: TRAKT-BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360336095

Nr 5/2018

(Y1) 68886 2018 03 19 C. Sprostowano wpis w rejestrze poprzez wykreślenie „BULSKI JACEK, Olsztyn, Polska, GRABIŃSKI JAN,
Kieśliny, Polska” i wpisanie „BULSKI JACEK, Olsztyn, Polska, GRABIŃSKI JAN, Kieźliny, Polska”
(Y1) 69024 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 69085 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ORIGINTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147430324
i dokonanie wpisu: TALKIN THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147430324
(Y1) 69088 2017 12 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 69093 2017 12 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 69094 2017 12 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery
praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2
- 4 w związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo
własności przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y1) 65087
(Y1) 65192
(Y1) 65486
(Y1) 65518
(Y1) 65593
(Y1) 65599
(Y1) 65611
(Y1) 65639
(Y1) 65640
(Y1) 65993
(Y1) 66074
(Y1) 66855
(Y1) 67297
(Y1) 67348
(Y1) 67351
(Y1) 67400
(Y1) 67403
(Y1) 67404
(Y1) 67405

(Y1) 67406
(Y1) 67475
(Y1) 67517
(Y1) 67573
(Y1) 67714
(Y1) 67715
(Y1) 67716
(Y1) 67923
(Y1) 67974
(Y1) 68135
(Y1) 68386
(Y1) 68638
(Y1) 68644
(Y1) 68687
(Y1) 68688
(Y1) 68692
(Y1) 68759
(Y1) 68760
(Y1) 68988

2017 05 25
2017 05 28
2017 05 11
2017 05 09
2017 05 05
2017 05 27
2017 05 27
2017 05 08
2017 05 08
2017 05 27
2017 05 06
2017 05 04
2017 05 25
2017 05 14
2017 05 23
2017 04 30
2017 05 28
2017 05 29
2017 05 29

2017 05 30
2017 05 25
2017 05 23
2017 05 21
2017 05 11
2017 05 11
2017 05 11
2017 02 22
2017 05 28
2017 05 19
2017 05 23
2017 05 05
2017 05 22
2017 04 30
2017 05 09
2017 05 16
2017 05 08
2017 05 19
2017 05 08
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego albo kod i numer prawa ochronnego, 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.
(Y1) 068349 04/2016 13 04 2017

Uchylono decyzję o udzieleniu prawa ochronnego.
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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

168
REJESTRACJA
(od nr 24 049 do nr 24 148)
(51) 12-03
(11) 24049
(22) 2015 07 13
(21) 23623
(73) ALTRANS KOCZERSKI I., KOBIERECKI Z., MILOCH A.,
SARZYŃSKI P. SPÓŁKA JAWNA, Oleśnica, PL.
(72) SARZYŃSKI PIOTR, KOCZERSKI IRENEUSZ
(54) Wagon towarowy
(55)

(51) 23-04
(11) 24050
(22) 2017 03 02
(73) VTS PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) SIEK TADEUSZ
(54) Obudowa kurtyny powietrznej
(55)

(21) 25330

(51) 23-04
(11) 24051
(22) 2017 03 02
(73) VTS PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) SIEK TADEUSZ

(21) 25331

(54) Wentylator
(55)

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

06-03
(11) 24052
(22) 2017 09 08
WALEWSKA KINGA, Mościska, PL.
WALEWSKA KINGA
Stolik

(21) 25827

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

06-03
(11) 24053
(22) 2017 11 16
NOWOTNY ADRIAN, Poznań, PL.
NOWOTNY ADRIAN
Stół

(21) 26018

1656
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-01
(11) 24054
(22) 2017 11 29
BRUHN EDWARD, Chwaszczyno, PL.
BRUHN EDWARD
Komplet mebli wypoczynkowych

(21) 26051

(72) JÓŹWIAK JACEK WOJCIECH
(54) Panel podbitkowy sidingowy
(55)

(51) 25-01
(11) 24059
(22) 2017 11 13
(73) HANSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała, PL.
(72) RELUGA WOJCIECH, SOLICH JAKUB ŁUKASZ
(54) Profil
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

Nr 5/2018

(21) 26011

25-01
(11) 24055
(22) 2017 11 20
(21) 26024
MAKAREWICZ EDWARD ZIEL-BRUK MAKAREWICZ, Płoty, PL.
MAKAREWICZ EDWARD, MAKAREWICZ KAROLINA
Pustak czterokomorowy

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

09-03
(11) 24056
(22) 2017 10 25
Klepka Michał, Warszawa, PL.
Klepka Michał
Pudełko

(21) 25964

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

01-01
(11) 24057
(22) 2017 11 03
LABUDA IZABELA AMIGOS, Kielce, PL.
LABUDA IZABELA, KLIMEK DARIUSZ
Ciasto pizzy

(21) 25987

(51) 25-02
(11) 24058
(22) 2017 11 09
(73) JÓŹWIAK JACEK WOJCIECH, Legionowo, PL.

(21) 26005

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

25-01
(11) 24060
(22) 2017 11 20
(21) 26023
MAKAREWICZ EDWARD ZIEL-BRUK MAKAREWICZ, Płoty, PL.
MAKAREWICZ EDWARD
Płyta brukowa

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

11-04
(11) 24061
(22) 2017 11 21
(21) 26026
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
MAŃKA GRAŻYNA
Ozdoba znicza nagrobnego

(51) 10-04
(11) 24062
(22) 2017 10 03
(73) AMC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) MIKOŁAJCZYK TOMASZ
(54) Obudowa czujnika pomiarowego
(55)

(21) 25918

Nr 5/2018
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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32-00
(11) 24063
(22) 2017 11 24
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL.
SŁUCHOCKA KATARZYNA
LOGO

(21) 26034

(51) 19-08
(11) 24064
(22) 2017 07 12
(21) 26038
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejka informacyjna
(55)

(51) 19-08
(11) 24065
(22) 2017 11 30
(21) 26052
(73) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(72) RĄBA DOMINIKA
(54) Etykieta
(55)

(51) 07-01
(11) 24066
(22) 2017 12 08
(73) KOCIOŁEK DARIUSZ, Osowiec, PL.
(72) KOCIOŁEK DARIUSZ

(21) 26075

1657

(54) Naczynie ceramiczne
(55)

(51) 07-01
(11) 24067
(22) 2017 12 08
(73) KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(72) GOLANOWSKI RYSZARD
(54) Komplet wyrobów szklanych
(55)

(21) 26077

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

09-01
(11) 24068
(22) 2017 12 12
BRYNDZYA YURIY, Siedlce, PL.
BRYNDZYA YURIY
Butelki

(21) 26082

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

09-07
(11) 24069
(22) 2017 12 12
BRYNDZYA YURIY, Siedlce, PL.
BRYNDZYA YURIY
Zakrętki do butelek

(21) 26081

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

09-01
(11) 24070
(22) 2017 12 12
BRYNDZYA YURIY, Siedlce, PL.
BRYNDZYA YURIY
Butelki

(21) 26083

1658
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(51) 06-01
(11) 24071
(22) 2017 12 14
(21) 26095
(73) SZYMAŁA OKTAWIAN, SZYMAŁA SANDRA PPUH SANDIANO
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno, PL.
(72) SZYMAŁA PIOTR
(54) Fotel z pufą
(55)

(51) 06-01
(11) 24072
(22) 2017 12 14
(21) 26094
(73) SZYMAŁA OKTAWIAN, SZYMAŁA SANDRA PPUH SANDIANO
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno, PL.
(72) SZYMAŁA PIOTR
(54) Narożnik wypoczynkowy
(55)

Nr 5/2018

(54) Drzwi z ościeżnicą
(55)

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

07-06, 06-13 (11) 24076
(22) 2017 04 26
STAMM LESZEK, Władysławowo, PL.
STAMM LESZEK
Podkładka pod naczynia

(21) 25509

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

32-00
(11) 24077
(22) 2017 08 18
JABŁOŃSKA ANNA, Warszawa, PL.
WALCZAK-MILUN EWA, JABŁOŃSKA ANNA
Zdobienie zastawy stołowej

(21) 25776

(51) 26-05
(11) 24073
(22) 2017 10 03
(21) 25916
(73) INCADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) SYPIEŃ JAKUB
(54) Lampa szynowa
(55)

(51) 26-05
(11) 24074
(22) 2017 10 03
(21) 25915
(73) INCADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) SYPIEŃ JAKUB
(54) Lampa ścienna
(55)

(51) 25-02
(11) 24075
(22) 2017 10 18
(73) MATPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Ruda, PL.
(72) ROZWADOWSKI GRZEGORZ

(21) 25949

(51) 25-02
(11) 24078
(22) 2017 11 23
(21) 26030
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała, PL.
(72) BRÓZDA SŁAWOMIR, Głuch Piotr
(54) Obudowa łukowa podatna
(55)

Nr 5/2018
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(51) 26-05
(11) 24079
(22) 2017 10 03
(21) 25914
(73) INCADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) SYPIEŃ JAKUB
(54) Lampa sufitowa
(55)

(51) 25-02
(11) 24080
(22) 2017 10 18
(73) MATPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Ruda, PL.
(72) ROZWADOWSKI GRZEGORZ
(54) Drzwi z ościeżnicą
(55)
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12-14
(11) 24083
(22) 2017 12 01
MIERZEJEK KATARZYNA KAMI, Szyszków, PL.
MIERZEJEK DARIUSZ
Sanki

(21) 26060

(51) 25-02
(11) 24084
(22) 2017 10 18
(73) MATPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Ruda, PL.
(72) ROZWADOWSKI GRZEGORZ
(54) Drzwi z ościeżnicą
(55)

(21) 26115

(51) 25-02
(11) 24085
(22) 2017 10 18
(73) MATPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Ruda, PL.
(72) ROZWADOWSKI GRZEGORZ
(54) Drzwi z ościeżnicą
(55)

(21) 26114

(51) 25-02
(11) 24086
(22) 2017 10 18
(73) MATPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Ruda, PL.
(72) ROZWADOWSKI GRZEGORZ
(54) Drzwi z ościeżnicą
(55)

(21) 26113

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

(21) 25948

(51) 02-02
(11) 24081
(22) 2017 09 19
(21) 25883
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) SUCHOCKI PIOTR, GRABOWSKA GRAŻYNA, KUCIŃSKA-KRÓL
IWONA, STRUSZCZYK MARCIN
(54) Ubranie zabezpieczające
(55)

(51) 06-01
(11) 24082
(22) 2017 11 28
(21) 26050
(73) GALICA JANUSZ, MIŁOŚ PAWEŁ GAMI SPÓŁKA CYWILNA,
Mielec, PL.
(72) GALICA JANUSZ, MIŁOŚ PAWEŁ
(54) Siedzisko do masażu i rehabilitacji
(55)

1660
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(51) 25-02
(11) 24087
(22) 2017 10 18
(73) MATPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Ruda, PL.
(72) ROZWADOWSKI GRZEGORZ
(54) Drzwi z ościeżnicą
(55)

(21) 26116

(51) 29-02
(11) 24088
(22) 2017 09 12
(21) 25833
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, FEJDYŚ MARZENA, KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA
(54) Kamizelka balistyczna
(55)

(51) 29-02
(11) 24089
(22) 2017 09 12
(21) 25835
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, FEJDYŚ MARZENA, KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA
(54) Kamizelka balistyczna
(55)

Nr 5/2018

(51) 29-02
(11) 24090
(22) 2017 09 12
(21) 25834
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, FEJDYŚ MARZENA, KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA
(54) Kamizelka balistyczna
(55)

(51) 29-02
(11) 24091
(22) 2017 09 12
(21) 25836
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, FEJDYŚ MARZENA, KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA
(54) Kamizelka balistyczna
(55)

(51) 29-02
(11) 24092
(22) 2017 09 12
(21) 25837
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, FEJDYŚ MARZENA, KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA
(54) Kamizelka balistyczna
(55)
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(51) 29-02
(11) 24093
(22) 2017 09 12
(21) 25838
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, FEJDYŚ MARZENA, KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA
(54) Kamizelka balistyczna
(55)

(51) 29-02
(11) 24094
(22) 2017 09 12
(21) 25839
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, FEJDYŚ MARZENA, KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA
(54) Kamizelka balistyczna
(55)

(51) 29-02
(11) 24095
(22) 2017 09 12
(21) 25840
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, FEJDYŚ MARZENA, KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA
(54) Kamizelka balistyczna
(55)

1661

(51) 29-02
(11) 24096
(22) 2017 09 12
(21) 25841
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, FEJDYŚ MARZENA, KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA
(54) Kamizelka balistyczna
(55)

(51) 11-02
(11) 24097
(22) 2016 11 18
(21) 24994
(73) Firma Produkcyjno-Handlowa HENIPLAST Henryk Skóra,
Zabrze, PL.
(72) SKÓRA HENRYK
(54) Zawieszka-wkrętka
(55)

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

19-03
(11) 24098
(22) 2017 09 27
(21) 25903
LITWIN STANISŁAW LITEX ZPH, Ostrów Wielkopolski, PL.
LITWIN STANISŁAW
Kalendarz

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

25-02
(11) 24099
(22) 2017 11 15
(21) 26017
DOBRZYŃSKI MACIEJ, Białystok, PL.
DOBRZYŃSKI MACIEJ, DOBRZYŃSKA AGNIESZKA
Panel ogrodzeniowy
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(51) 26-01
(11) 24100
(22) 2017 11 24
(21) 26036
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) WILIGÓRSKA DIANA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)
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(54) Aranżacja przekąski serowej
(55)

(51) 32-00
(11) 24104
(22) 2017 12 27
(21) 26127
(73) DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna, PL.
(72) GRÜNER ELŻBIETA
(54) Aranżacja przekąski serowej
(55)

(51) 26-01
(11) 24101
(22) 2017 11 24
(21) 26037
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) WILIGÓRSKA DIANA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 32-00
(11) 24105
(22) 2017 12 27
(21) 26126
(73) DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna, PL.
(72) GRÜNER ELŻBIETA
(54) Aranżacja przekąski serowej
(55)

(51) 32-00
(11) 24102
(22) 2017 12 27
(21) 26130
(73) DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna, PL.
(72) GRÜNER ELŻBIETA
(54) Aranżacja przekąski serowej
(55)

(51) 32-00
(11) 24103
(22) 2017 12 27
(21) 26128
(73) DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna, PL.
(72) GRÜNER ELŻBIETA

(51) 32-00
(11) 24106
(22) 2017 12 27
(21) 26125
(73) DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna, PL.
(72) GRÜNER ELŻBIETA
(54) Aranżacja przekąski serowej
(55)
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(51) 32-00
(11) 24107
(22) 2017 12 27
(21) 26124
(73) DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna, PL.
(72) GRÜNER ELŻBIETA
(54) Aranżacja przekąski serowej
(55)

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

06-01
(11) 24108
(22) 2017 11 10
INVESTIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
MIĄSEK WACŁAW
Ławka multimedialna

(21) 26009
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(51) 08-06
(11) 24111
(22) 2017 05 10
(21) 25555
(73) MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno, PL.
(72) BUŁAWKA MARIAN, BUŁAWKA PAWEŁ
(54) Klamka z kluczykiem i przyciskiem
(55)

(51) 08-06
(11) 24112
(22) 2017 05 10
(21) 25554
(73) MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno, PL.
(72) BUŁAWKA MARIAN, BUŁAWKA PAWEŁ
(54) Klamka okienna
(55)

(51) 08-06
(11) 24113
(22) 2017 05 10
(21) 25553
(73) MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno, PL.
(72) BUŁAWKA MARIAN, BUŁAWKA PAWEŁ
(54) Klamka drzwiowa
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21-01
(11) 24109
(22) 2017 12 15
CHMIELNICKI JAN, Warszawa, PL.
CHMIELNICKI JAN
Układanka logiczna

(21) 26097

(51) 09-05
(11) 24114
(22) 2017 04 07
(21) 25459
(73) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(72) RĄBA DOMINIKA
(54) Osłonka na produkty mięsne
(55)

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

26-04
(11) 24110
(22) 2017 07 05
KOPCZYŃSKI SŁAWOMIR, Serock, PL.
KOPCZYŃSKI SŁAWOMIR
Lampion LED

(21) 25680
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

15-01
(11) 24115
(22) 2017 04 04
ŁAPIŃSKI PIOTR DGI, Białystok, PL.
ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF
Wtryskiwacz paliw

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

14-99
(11) 24116
(22) 2016 12 13
(21) 25073
FINANTEQ SPÓŁKA AKCYJNA, Kazimierzówka, PL.
BARANIAK PRZEMYSŁAW
Obudowa asystenta głosowego

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

09-01
(11) 24117
(22) 2017 02 02
GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom, PL.
GERTYCH PIOTR
Pokrowiec na spray gaśniczy

(21) 25450

Nr 5/2018

11-02
(11) 24119
(22) 2017 11 14
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Misa

(21) 26015

(51) 04-02
(11) 24120
(22) 2017 10 10
(73) DONEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(72) ZHICHUN ON
(54) Pędzel do makijażu
(55)

(21) 25929

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

(21) 25243

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

(51) 15-09
(11) 24118
(22) 2017 11 08
(21) 26003
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
(72) SZAFULSKA DOMINIKA, SZAŁAS ALEKSANDRA, KOZIOR
TOMASZ
(54) Obudowa drukarki 3D
(55)

06-04
(11) 24121
(22) 2017 08 22
(21) 25782
BARTCZAK LILIANNA FIRMA HANDLOWA BAFPOL, Wrocław, PL.
BARTCZAK LILIANNA
Regał ekspozycyjny
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

11-01
(11) 24122
(22) 2017 09 18
(21) 25881
IDZIKOWSKI LESZEK ELEMA, Kraków, PL.
IDZIKOWSKI LESZEK, IDZIKOWSKA ALEKSANDRA
Kolekcja biżuterii

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

23-01
(11) 24123
(22) 2017 05 25
AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
BABIŃSKI WOJCIECH
Zbiornik oczyszczalni przydomowej

1665

(72) GOCZAŁ MAREK
(54) Logo
(55)

(21) 25585
(51) 13-03
(11) 24127
(22) 2017 03 14
(21) 25371
(30) 2016 09 16
DM/093 404
(IB)
(73) Bombardier Transportation GmbH, Berlin, DE.
(72) MARCHAND MATTHIEU, CASPARI MARCO, WRONSKI PHILIPP
(54) Osłona znakująca dla elektrycznych urządzeń sterujących,
przełączników elektrycznych, przewodów elektrycznych i złączy
elektrycznych
(55)

(51) 25-01
(11) 24124
(22) 2017 06 02
(21) 25602
(73) BETARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Długołęka, PL.
(72) DZIECHCIŃSKI ARTUR
(54) Obrzeże najazdowe
(55)

(51) 06-01
(11) 24125
(22) 2017 06 13
(21) 25628
(73) SZYMAŁA OKTAWIAN, SZYMAŁA SANDRA PPUH SANDIANO
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno, PL.
(72) SZYMAŁA PIOTR
(54) Zestaw mebli wypoczynkowych
(55)

(51) 32-00
(11) 24126
(22) 2016 12 08
(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.

(21) 25056

(51) 09-01
(11) 24128
(22) 2017 02 23
(21) 25313
(73) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, PL.
(72) LETKIEWICZ ROMUALD
(54) Butelka
(55)

(51) 19-08
(11) 24129
(22) 2017 05 10
(21) 25556
(73) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) GRUDKOWSKA MONIKA
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(54) Etykieta na opakowanie produktu spożywczego
(55)

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

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

19-06
(11) 24130
(22) 2017 04 29
(21) 25529
BRZEZIŃSKI MARIUSZ PPH PAC-POL, Warszawa, PL.
BRZEZIŃSKI MARIUSZ
Podkład plastyczny

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

08-03
(11) 24131
(22) 2017 04 06
MRÓZ ANDRZEJ TERMOKONTROL, Gdów, PL.
MRÓZ ANDRZEJ
Przecinarka

20-03
(11) 24133
(22) 2016 06 28
MARCINIAK MACIEJ, Warszawa, PL.
MARCINIAK MACIEJ
Tablica do oznaczania numeru posesji

Nr 5/2018
(21) 24688

(51) 09-03
(11) 24134
(22) 2017 09 06
(21) 25820
(73) GREINER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Teresin, PL.
(72) ZASADZIŃSKI WOJCIECH
(54) Kubek do pakowania produktów spożywczych
(55)

(21) 25456

(51) 14-04
(11) 24132
(22) 2016 12 28
(21) 25140
(73) VRTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(72) JĘDRASIAK KAROL, BERESKA DAMIAN, DANIEC KRZYSZTOF,
KOTERAS ROMAN, RADZISZEWSKA JOANNA
(54) Wyświetlacz interaktywny
(55)

(51) 19-08
(11) 24135
(22) 2017 05 10
(21) 25557
(73) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) GRUDKOWSKA MONIKA
(54) Etykieta na opakowanie produktu spożywczego
(55)

(51) 19-08
(11) 24136
(22) 2017 05 16
(73) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(72) JASKÓLSKA-KANTOR EWA

(21) 25570
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(54) Etykieta
(55)

(51)
09
(73)
(72)
(54)
(55)

02-02, 02-01 (11)
24137
(21)
25766
BARSKA NATALIA, Warszawa, PL.
BARSKA NATALIA
Koszula porodowa

1667

(54) Zestaw mebli
(55)

(22)2017 08

(51) 21-01
(11) 24138
(22) 2017 08 07
(21) 25759
(73) NYKIEL RAFAŁ, Grabina, PL.; BUSS NYKIEL KATARZYNA,
Grabina, PL.
(72) NYKIEL RAFAŁ, BUSS NYKIEL KATARZYNA
(54) Gra karciana
(55)

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

09-07
(11) 24140
(22) 2017 02 02
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
SZYMULA MARIUSZ
Nasadka

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

26-05
(11) 24141
(22) 2018 01 10
(21) 26170
NOWODWORSKI SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, PL.
JAWORSKI ŁUKASZ
Punktowa lampa oświetleniowa

(51) 14-02
(11) 24142
(22) 2017 12 29
(73) NETBOX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czachorowo, PL.
(72) KORALEWSKI GRZEGORZ, GINTER RYSZARD
(54) Interfejs oprogramowania
(55)

(51) 06-04
(11) 24139
(22) 2017 03 20
(21) 25386
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) Malinowska Małgorzata, Kempa Tomasz, Ludka Filip

(21) 25245

(21) 26148
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(51) 19-08
(11) 24143
(22) 2017 12 29
(21) 26137
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)
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(54) Ornamentyka panelu okładzinowego
(55)

(51) 32-00
(11) 24147
(22) 2017 11 22
(21) 26120
(73) BARGLIK BARTŁOMIEJ KONSTRUKCJE DREWNIANE-USŁUGI
INŻYNIERSKIE, Naprawa, PL.
(72) BARGLIK BARTŁOMIEJ
(54) Ornamentyka panelu okładzinowego
(55)

14-99
(11) 24144
(22) 2017 11 28
CHMIELECKI DARIUSZ, Konary, PL.
CHMIELECKI DARIUSZ
Odpromiennik

(21) 26048

(51) 09-03
(11) 24145
(22) 2017 10 25
(73) PONTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) Grajnert Piotr Michał
(54) Pudełko magazynowe
(55)

(21) 25959

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

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

19-08
(11) 24148
(22) 2017 12 14
DOMAŃSKI ANDRZEJ DOMAN, Warszawa, PL.
DOMAŃSKI ANDRZEJ
Etykieta

(21) 26091
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:

(51) 32-00
(11) 24146
(22) 2017 11 22
(21) 26121
(73) BARGLIK BARTŁOMIEJ KONSTRUKCJE DREWNIANE-USŁUGI
INŻYNIERSKIE, Naprawa, PL.
(72) BARGLIK BARTŁOMIEJ

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,
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rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.

170

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI

00079 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IP-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA,Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
04268 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POMMIER FURGOCAR S.R.L., RONCOCEST-REGGIO EMILIA (RE), Włochy i dokonanie wpisu: POMMIER
ITALIA S.R.L., Roncocesi, Włochy
04784 2017 11 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The French’s Food
Company LLC, Chester, Stany Zjednoczone Ameryki
05608,05913,06020 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu:GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
06903 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IP-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu:GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
06904 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IP-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu:GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
06906 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IP-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu:GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
09289, 09594, 09596, 09619, 09631, 09848, 13102, 13103,
15748 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez
wykreślenie wpisu:GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu:GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
16821,16822 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:FARMACJA SYLWIA CHOJNACKA-GORDON GRZEGORZ GORDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192327812 i dokonanie wpisu:
SUPERINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 361051733
22117, 22204, 22398, 22514, 22515, 22516, 22865 2017
11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:KOSTRZEWA RENATA P.P.H. KOSPOL, Przystajń, Polska
151551763 i dokonanie wpisu:KOSTRZEWA GRZEGORZ PPHU CERKOS, Przystajń, Polska 364793205

Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
25532
25560

25747
24906

25667
25666

25612

171
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
1859 2013 07 05 Unieważniono w całości.
16451 2017 10 25 Unieważniono w całości.
22087 2017 11 08 Unieważniono w całości.
172
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
02085
03325
03338
03364
03366
03367
03468
03470
03710
03759
03760
03797
03863
03865
03866
03867
03870
03872
04238
08284
09966
11689
11772
11870
11881
11882
11960
11961
11999
12062
12256
12270
12281
12286
12391

2016 03 12
2017 03 06
2017 03 04
2017 02 06
2017 03 15
2017 03 15
2017 02 28
2017 02 14
2017 03 27
2017 03 20
2017 03 20
2017 02 07
2017 02 18
2017 02 18
2017 02 18
2017 02 18
2017 02 21
2017 02 21
2017 02 27
2017 03 25
2015 10 10
2017 02 02
2017 02 19
2017 03 21
2017 02 28
2017 02 01
2017 03 12
2016 09 20
2017 03 26
2017 03 26
2017 02 21
2017 02 15
2017 03 13
2017 03 13
2017 03 13

12443
12531
12571
12764
12804
13125
13283
13435
13680
15127
17275
18201
18562
18638
18639
18640
18641
18642
18643
18644
18645
18647
18648
18649
18650
18652
18653
18654
18656
18660
18661
18662
18665
18666
18668

2017 03 15
2017 03 28
2017 03 28
2017 02 27
2017 03 27
2017 03 21
2017 03 27
2017 03 12
2017 02 01
2017 03 29
2015 12 17
2016 05 09
2017 02 28
2017 02 09
2017 02 09
2017 02 09
2017 02 13
2017 02 13
2017 02 13
2017 02 14
2017 02 10
2017 02 16
2017 02 20
2017 02 20
2017 02 20
2017 02 21
2017 02 21
2017 02 21
2017 03 01
2017 02 23
2017 02 24
2017 02 24
2017 02 27
2017 02 27
2017 03 01

1670
18670
18671
18674
18678
18679
18680
18681
18682
18683
18686
18687
18700
18703
18708
18716
18719
18722
18723
18725
18727
18728
18729
18730
18732
18733
18734
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18735
18737
18738
18739
18740
18743
18744
18747
18748
18787
18798
18872
18924
18956
19006
19007
19008
19009
19016
19026
19826
19940
19942
19943
19944
20102

2017 03 01
2017 03 05
2017 03 05
2017 03 12
2017 03 12
2017 03 12
2017 03 12
2017 03 12
2017 03 22
2017 02 21
2017 02 24
2017 03 09
2017 03 14
2017 03 23
2017 02 13
2017 02 14
2017 02 15
2017 02 28
2017 02 28
2017 03 01
2017 03 05
2017 03 06
2017 03 06
2017 03 07
2017 03 07
2017 03 12

2017 03 12
2017 03 13
2017 03 14
2017 03 16
2017 03 19
2017 03 21
2017 03 21
2017 03 23
2017 03 26
2017 02 26
2017 02 27
2017 02 06
2017 02 14
2017 02 27
2017 02 27
2017 02 27
2017 02 27
2017 02 27
2017 02 02
2017 02 21
2017 02 14
2017 02 28
2017 02 28
2017 02 28
2017 02 28
2017 02 10
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(51) 12-16 (11) DM/098 240 (15) 25.10.2017 (45) 27.04.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe,
F-78300 Poissy (FR)
(54) 1. Pokrywa do pojazdów, 2. Przedni zderzak do pojazdów, 3.-7.
Kratownica wlotu powietrza do pojazdów, 8. Przedni zderzak do
pojazdów
(55)
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym uchylona lub zmieniona decyzja została umieszczona,
datę i treść decyzji, w której zmieniono decyzję poprzednią.
22662 09/2016 2017 06 27 Uchylono decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji.
23009 12/2016 2017 06 27 Uchylono decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji.
23010 12/2016 2017 06 27 Uchylono decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji.
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
(51) 05-05 (11) DM/097 936 (15) 02.10.2017 (45) 06.04.2018
(73) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus (CH)
(54) 1.-6. Wzory tkanin
(55)

(51) 26-06 (11) DM/098 241 (15) 25.10.2017 (45) 27.04.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe,
F-78300 Poissy (FR)
(54) 1. Lewe przednie światło pojazdu, 2.Prawe przednie światło
pojazdu, 3. Lewe przednie światło pojazdu, 4. Prawe przednie świa-
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tło pojazdu, 5 Prawy kierunkowskaz do pojazdów, 6. Lewy kierunkowskaz do pojazdów,
(55)

(51) 03-01 (11) DM/099 990 (15) 22.02.2018 (45) 09.03.2018
(73) CHANEL SARL, Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(54) 1.-5. Torebki; 6. – Torba na zakupy
(55)

(51) 26-06 (11) DM/099 923 (15) 05.02.2018 (45) 09.03.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe,
F-78300 Poissy (FR)
(54) 1.-Osadzone lewe tylne światła do pojazdów, 2. – Ruchome
lewe tylne światła do pojazdów, 3. - Osadzone prawe tylne światła do pojazdów, 4.- Ruchome prawe tylne światła do pojazdów,
5. Lewe przednie światła do jazdy dziennej do pojazdów, 6.-Prawe
przednie światła do jazdy dziennej do pojazdów, 7.-Lewa przednia
lampa do pojazdów, 8.- Prawa przednia lampa do pojazdów
(55)
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(51) 06-01 (11) DM/100 269 (15) 21.08.2017 (45) 06.04.2018
(73) UAB „ KOMFORTAS.EU”, J. Dobkevičiaus 8-7, LT-02189 Vilnius (LT)
(54) Leżaczek dla dzieci
(55)

(51) 13-03 (11) DM/100 557 (15) 26.12.2017 (45) 20.04.2018
(73) DERNEK GRUP ELEKTRIK ELEKTRONIK DIS TICARET VE SANAYI
LIMITED SIRKETI, Istanbul Trakya Serbest Bolgesi Ferhatpasa Sb
Mahallesi, Sumbul Sokak No:5/41, Catalca, Istanbul (TR)
(54) 1.-2. Elektryczne przełaczniki; 3.-4. Elektryczne gniazdka
(55)
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(51) 03-01 (11) DM/100 631 (15) 10.04.2018 (45) 27.04.2018
(73) CHANEL SARL, Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(54) 1.-4. Torby na zakupy
(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
175
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 304 901 do nr 305 800)

(111) 304901
(220) 2017 05 17
(210) 471761
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) KARTASZYŃSKI HENRYK PRO-PROJECT, Chełm, PL.
(540) UNMATCHED SOLUTIONS FOR QUALITY CONTROL
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do urządzeń diagnostycznych i aparatury medycznej, 42 badania i analizy techniczne, kalibrowanie i cechowanie aparatury diagnostycznej do celów medycznych, kontrola
jakości aparatury diagnostycznej do celów medycznych, wykonywanie ekspertyz aparatury diagnostycznej do celów medycznych,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne, testowanie materiałów, projektowanie oprogramowania do urządzeń
diagnostycznych i aparatury medycznej, konwersja danych przez
programy komputerowe.
(111) 304902
(220) 2017 05 17
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) FARMATEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Grand Prix Farmacji
(540)

(210) 471766

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi badania rynku,
usługi badania opinii publicznej, prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, organizacja konkursów w celach reklamowych, 41 nauczanie,
rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie
wystaw za wyjątkiem wystaw w celach reklamowych, organizowanie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi związane
z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(111) 304903
(220) 2017 05 17
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) GRZYBEK KRZYSZTOF, Kraków, PL.
(540) instytut włosa
(540)

(210) 471768

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony piękności, depilacja woskiem,
implantacja (wszczepianie) włosów, manicure, masaż, usługi wizażystów, tatuowanie, przekłuwanie ciała, usługi solariów.

Kolor znaku: złoty, granatowy, biały
(531) 02.09.01, 01.01.05, 26.01.14, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13

(111) 304904
(220) 2017 05 17
(210) 471771
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
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(540) SPECIAL LINE GRILL -Przez cały rok-SPECJALNA LINIA
PRODUKTÓW PRZEZNACZONA NA GRILLA PRZEZ CAŁY ROK
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, pomarańczowy, biały, brązowy,
ciemnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 304905
(220) 2017 05 17
(210) 471776
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) KAMIŃSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) ZoZo design
(510), (511) 14 biżuteria, 40 wytwarzanie biżuterii na zamówienie
osób trzecich.
(111) 304906
(220) 2017 05 17
(210) 471803
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) BNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) bna/ BRAND NEW ATTITUDE
(540)

nie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, kreowanie marki, 40 usługi poligraficzne, 41 organizowanie i prowadzenie pokazów o charakterze szkoleniowym, szkoleń
i kursów, 42 wzornictwo przemysłowe, opracowanie projektów technicznych, tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, utrzymanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie opakowań,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne.

(111) 304908
(220) 2017 05 17
(210) 471808
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf, DE.
(540) DURO-TAK
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, nieprzetworzone
żywice sztuczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, kleje do celów przemysłowych, środki konserwujące, kleje do bandaży chirurgicznych.
(111) 304909
(220) 2017 05 18
(210) 471852
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) KODE KOMOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) DOORE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, smoła, bitumy i asfalt,
kamień, skała, glina i minerały, drewno i sztuczne drewno, statuetki
i dzieła sztuki, części i akcesoria do wymienionych towarów.
(111) 304910
(220) 2017 05 18
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) G BIRRA GARIBALDI
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, projektowanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, kreowanie marki, 40 usługi poligraficzne, 41 organizowanie i prowadzenie pokazów o charakterze szkoleniowym, szkoleń
i kursów, 42 wzornictwo przemysłowe, opracowanie projektów technicznych, tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, utrzymanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie opakowań,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne.
(111) 304907
(220) 2017 05 17
(210) 471804
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) BNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) bna/
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, projektowa-
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(210) 471857

Kolor znaku: czarny, biały, zielony, czerwony
(531) 02.01.04, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe.
(111) 304911
(220) 2017 05 22
(210) 471912
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) STOWARZYSZENIE KUPCÓW TROCKA, Warszawa, PL.
(540) Trocka BAZAREK
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18, 26.11.06, 25.01.25
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(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach kupno i sprzedaż produktów branży spożywczej, odzieżowej i przemysłowej, 36 administrowanie nieruchomościami.

(111) 304912
(220) 2017 05 22
(210) 471913
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GWARANCJA JAKOŚCI BROWARU OKOCIM JG 1845 OKOCIM
Radler m. Wąs PIWOWAR BROWARU OKOCIM
(540)

(531) 19.01.06, 19.01.07, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(111) 304917
(220) 2017 05 22
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 17
(732) WOŁOCH SERGIUSZ, Warszawa, PL.
(540) BUCHALTERIA POLSKA
(540)

1675
(210) 471968

(531) 20.05.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi rachunkowo-księgowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe.
(111) 304918
(220) 2017 05 22
(210) 471969
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) KLIMIUK MONIKA FHU SKLEP WIELOBRANŻOWY,
Ciechocinek, PL.
(540) CIECHOCIŃSKIE PIWO JASNE ŁAGODNE Tężniowe ŁAGODNE
(540)

(111) 304913
(220) 2017 05 22
(210) 471916
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 10
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BOSMAN
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, jasnobrązowy
(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 304914
(220) 2017 05 22
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 10
(732) BOROWIAK KRZYSZTOF, Poznań, PL.
(540) askberry.pl
(540)

(210) 471922

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, jasnobeżowy, brązowy
(531) 07.11.25, 25.01.15, 29.01.14, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.08,
26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze,
piwo pełne jasne, piwo jęczmienne.
(111) 304919
(220) 2017 05 22
(210) 471971
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) for pets
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, fioletowy
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie pośrednictwa podmiotów świadczących usługi oraz w znalezieniu podmiotów poszukujących podmiotów świadczących usługi, także za pośrednictwem Internetu.
(111) 304915
(220) 2017 05 22
(210) 471958
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) KABANOSIAKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 304916
(220) 2017 05 22
(210) 471960
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) FRYTASY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

Kolor znaku: granatowy, biały, fioletowy
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 woreczki na odchody zwierząt domowych, 18 obroże dla zwierząt domowych, obroże dla psa, obroże dla kota, smycze, smycze dla psa, smycze dla kota, szelki dla zwierząt domowych,
szelki dla psa, szelki dla kota, 20 maty dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, pokrowce na siedzenia dla zwierząt
domowych, pojemniki na woreczki na odchody z woreczkami na odchody, podkładki treningowe dla szczeniąt, 21 miski dla zwierząt
domowych, miski dla psa, miski dla kota, podwójne miski dla zwierząt domowych, podwójne miski dla psa, podwójne miski dla kota,
miski stalowe antypoślizgowe dla zwierząt domowych, poidełka dla
zwierząt domowych, poidełka dla psa, szczotki dla zwierząt, gumowa szczoteczka dla zwierząt, szczotka do czesania zwierząt, samoczyszcząca szczotka do czesania zwierząt, 28 zabawki dla zwierząt
domowych, bawełniane zabawki dla zwierząt domowych, zabawki
dla psów, zabawki z tworzyw sztucznych dla psów, zabawki winylowe dla psów, piłki tenisowe do zabawy dla psów, zabawki dla kotów,
tunel dla kota, 31 żwirek do kuwet dla kotów.
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(111) 304920
(220) 2017 05 22
(210) 471979
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 10
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) metised
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki
do zwalczania robactwa.
(111) 304921
(220) 2017 05 22
(210) 471980
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 10
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) beltone
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki
do zwalczania robactwa.
(111) 304922
(220) 2017 05 23
(210) 472002
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KRAKUS CHRZAN POLSKIE BIAŁE WASABI
(510), (511) 30 sosy [przyprawy] zawierające chrzan, sosy słodkie zawierające chrzan, sosy pikantne zawierające chrzan, sosy chrzanowe,
chrzan [sos przyprawowy], marynaty zawierające chrzan, przyprawy
zawierające chrzan.
(111) 304923
(220) 2017 05 23
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) WARTER FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KULTURA SMAKU
(540)

(210) 472013

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 05.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów detalicznych towarów i wyrobów w tym z importu połączone z reklamą i promocją
pozwalającą nabywcom wygodnie je oglądać i kupować je wymieniając: mięsa: wieprzowe, wołowe, drobiowe i z dziczyzny, wędlin
i kiełbasy oraz wyroby garmażeryjne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
napoje mleczne z przewagą mleka, oleje i tłuszcze jadalne, pieczywo, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, słodycze, wody mineralne
i gazowane oraz napoje wielosmakowe, napoje alkoholowe, napoje
alkoholowe zawierające owoce, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, likiery, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, cygara, papierosy,
tabaka, tytoń i wyroby tytoniowe, organizowanie wystaw w celach
handlowych i promocyjnych.
(111) 304924
(220) 2017 05 23
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VELVET COLLECTION
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.11.09, 01.01.01, 01.01.14, 27.05.01

(210) 472016

Nr 5/2018

(510), (511) 20 pościel do łóżeczek dziecięcych [innych niż bielizna
pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [innych niż bielizna
pościelowa], ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne
niż pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż
pościel, maty do spania, maty do drzemki [poduszki lub materace],
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, poduszki z wypełnieniem, 24 narzuty pikowane [artykuły pościelowe], pościel, artykuły
tekstylne do użytku jako pościel, narzuty pikowane, materiał pluszopodobny [tkanina], kocyki dziecięce, koce do łóżeczek dziecięcych,
kocyki dla niemowląt, tkaniny tekstylne do wyrobu koców, koce
do użytku na wolnym powietrzu.

(111) 304925
(220) 2017 05 23
(210) 472018
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PACZKA W RUCHU
(540)

Kolor znaku: różowy, szary, zielony
(531) 26.11.03, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy na rzecz osób trzecich,
w szczególności udostępnianie powierzchni reklamowych, wymienione usługi świadczone również za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicznej, 39 usługi transportowe,
w tym w zakresie transportu lądowego, wodnego i powietrznego,
usługi kurierskie, usługi w zakresie magazynowania, przechowywania, pakowania i dostarczania towarów, usługi dostarczania paczek,
przesyłek oraz towarów, w tym zamówionych korespondencyjnie,
41 usługi w zakresie organizowania loterii i konkursów, usługi w zakresie zakładów i gier, usługi rozrywkowe połączone z imprezami
sportowymi i kulturalnymi, wymienione usługi świadczone również
za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicznej.
(111) 304926
(220) 2017 05 23
(210) 472020
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PACZKA W RUCHU
(540)

Kolor znaku: różowy, szary, zielony, biały
(531) 26.01.02, 26.11.03, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy na rzecz osób trzecich,
w szczególności udostępnianie powierzchni reklamowych, wymienione usługi świadczone również za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicznej, 39 usługi transportowe,
w tym w zakresie transportu lądowego, wodnego i powietrznego,
usługi kurierskie, usługi w zakresie magazynowania, przechowywania, pakowania i dostarczania towarów, usługi dostarczania paczek,
przesyłek oraz towarów, w tym zamówionych korespondencyjnie,
41 usługi w zakresie organizowania loterii i konkursów, usługi w zakresie zakładów i gier, usługi rozrywkowe połączone z imprezami
sportowymi i kulturalnymi, wymienione usługi świadczone również
za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicznej.
(111) 304927
(220) 2017 05 23
(210) 472021
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.

Nr 5/2018
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(540) Bratex Anti-Cap
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 304928
(220) 2017 05 23
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 17
(732) GNATEK PIOTR, Wrocław, PL.
(540) CUKRARNIA CZESKI FILm PUB
(540)

(210) 472022

Kolor znaku: czarny, bordowy, zielony
(531) 16.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem! catering), pizzerie, piwiarnie (puby), restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne,
usługi w zakresie przygotowania dań na zamówienie i dostarczanie
do domu.
(111) 304929
(220) 2017 05 24
(210) 472056
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) ŻOŁĄDEK MARIUSZ MIÓD MALINA, Podgaj, PL.
(540) miódmalina catering dietetyczny
(540)

Kolor znaku: żółty, ciemnoróżowy, różowy, jasnozielony
(531) 29.01.14, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), zwłaszcza catering dietetyczny.
(111) 304930
(220) 2017 05 24
(210) 472057
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) TENSO NORMIN
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych,
leki w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego,
preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, preparaty i substancje lecznicze, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty
witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, środki wzmacniające krew.
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(111) 304931
(220) 2017 05 24
(210) 472058
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) HORUS ZBIGNIEW RACZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) HORUS MOVIES
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, projektowanie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, produkcja filmów reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi marketingowe, telemarketing, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja programów związanych z telezakupami, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, informacja handlowa, 41 studia filmowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, nagrywanie
na taśmach wideo, przedstawienia teatralne [produkcja], produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże, fotografie,
montaż taśm wideo, dubbing, sporządzanie napisów do filmów, pisanie scenariuszy, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, usługi pokazów filmowych, wystawianie spektakli
na żywo, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, sympozjów, obsługa sal kinowych, organizowanie balów, organizowanie
przyjęć, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, usługi reporterskie,
publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, informacja
o wypoczynku, informacja o imprezach rozrywkowych.
(111) 304932
(220) 2017 05 24
(210) 472059
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) MODIFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MODIFY
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i inne środki do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 32 napoje bezalkoholowe jak również
piwo, 43 usługi świadczone przez osoby lub instytucje zajmujące się
przygotowywaniem żywności lub napojów do konsumpcji oraz usługi związane z zapewnieniem pokoi miejsca do spania i wyżywienia
w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających
czasowe zakwaterowanie.
(111) 304933
(220) 2017 05 24
(210) 472066
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) V.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) COLLAC
(510), (511) 3 kosmetyki, wybielające i nawilżające toniki do twarzy,
przeciwzmarszczkowe kremy pod oczy, kremy do twarzy.
(111) 304934
(220) 2017 05 24
(210) 472067
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) ALEXANDER NUT GROUP HOLDING GMBH, Hannover, DE.
(540) Główka pracuje
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w procesie tłoczenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe przetworzone, orzechy ziemne,
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preparowane orzechy nerkowca, solone orzechy nerkowca, preparowane orzeczy pistacjowe, migdały przetworzone, orzechy suszone,
orzechy prażone, orzechy pieczone, orzechy solone, orzechy przyprawione, przekąski na bazie orzechów, orzechy prażone, orzechy
preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki ziemne,
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 kukurydziane, krakersy solone, słone paluszki,
słone precle, przekąski w formie precli, orzechy w polewie jako wyroby cukiernicze.

(111) 304935
(220) 2017 05 25
(210) 472101
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice, PL.
(540) GÓRAL PLUS
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały budowlane, materiały
blacharskie dla budownictwa, budowlane materiały metalowe, cegły
budowlane metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia
dachowe metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe
z metalu, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie,
elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], gzymsy metalowe,
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kołnierze metalowe, kominy stalowe, konstrukcje
stalowe, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych,
kształtowniki z metalu, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały budowlane
metalowe, materiały do obróbki dachu metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więźba dachowa, metalowe, dachowe otwory
wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe deski
poszycia ściany, metalowe deski szczytowe, metalowe elementy
budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy
do fasad budynków, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe
gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe kanały odprowadzające,
metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje budowlane,
metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe
listwy przypodłogowe, metalowe materiały budowlane w postaci
płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe
materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalowe
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe prefabrykaty
konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe rynny, metalowe rury
spustowe, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe
szkielety dachowe, metalowe szkielety konstrukcji, metalowe więźby
dachowe, nadproża metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, panele sufitowe (metalowe), płytki dachowe metalowe, panele
z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty metalowe do użytku
w budownictwie, produkty budowlane z metalu, profile metalowe
do użytku w budownictwie, rynny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termoizolowane profile metalowe, wsporniki metalowe dla
budownictwa, wsporniki sufitowe z metalu.
(111) 304936
(220) 2017 05 24
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) ROGOŃ PATRYCJA, Katowice, PL.

(210) 472080
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(540) PITAJA
(540)

(531) 05.07.23, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, amulety [biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], bransoletki
[biżuteria], bransoletki do zegarków, breloczki [biżuteria], breloczki
do kluczy ozdobne, broszki [biżuteria], budziki, chronografy [zegarki], przyrządy chronometryczne, chronometry [zegary o dużej
dokładności], chronoskopy, diamenty, drut z metali szlachetnych
[biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali
szlachetnych, etui na zegarki [prezentacja], figurki [statuetki] z metali szlachetnych futerały do stosowania w zegar mistrzostwie, gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, ozdoby z gagatu, iryd,
kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię
[szkatułki], kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do robienia biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki
do zegarków, spinki do mankietów, mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony [biżuteria],
metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, żetony
miedziane, monety, naszyjniki [biżuteria], nici ze srebra, srebrny drut,
nici ze złota [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], obrączki [biżuteria], obudowy [skrzynki] do zegarów, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, oliwin [kamień szlachetny], osm, szpilki
ozdobne, ozdoby [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu,
ozdoby z kości słoniowej, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria],
perły z ambroidu, platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych,
posągi z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, pudełka
z metali szlachetnych, rod, ruten, spinel [kamienie szlachetne], spinki
do krawatów, spinki do mankietów, sprężyny do zegarków, srebro,
nieprzetworzone lub kute, stopery, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze zegarów i zegarków, wahadła
[zegarmistrzostwo], wskazówki zegarów i zegarków, zegarki, zegarki
na rękę, zegary, zegary atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], złoto, nieprzetworzone lub kute, żetony miedziane, wyroby jubilerskie: biżuteria
z metali szlachetnych, kolie, klipsy, pierścionki, wisiorki, zawieszki,
agrafki, ćwieki do bransolet, dzbanki z metali szlachetnych, puchary
z metali szlachetnych, patery z metali szlachetnych, figurki z metali
szlachetnych, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary,
kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów, zakładki do książek, plakietki, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi.
(111) 304937
(220) 2017 05 24
(210) 472082
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS, Warszawa, PL.
(540) FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI
(540)

(531) 26.13.25, 11.01.01, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: napoje alkoholowe, wódka, napoje bezalkoholowe, artykuły spożywcze, żywność, wyroby tytoniowe, wyroby
dla palaczy, dzieła sztuki, obrazy, artykuły numizmatyczne i filatelistyczne, monety, biżuteria, zegarki, figurki i posążki, popiersia, ordery, medale, torby, torebki, portmonetki, smycze, lampki, świeczniki,
abażury do lamp, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
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fiszbinu, muszli, bursztynu, kości słoniowej, lalki, marionetki, maski
etniczne i teatralne, noże do papieru, parasolki, ramki do obrazów,
lusterka, grzebyki, ozdoby choinkowe, długopisy, kalendarze, notesy, proporczyki, obrazy, widokówki, kieliszki, szklanki, talerzyki,
wazony, kubki, butelki, karafki, kufle, podstawki pod kufle, breloczki, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych,
hurtowni internetowych, aukcji i agencji importowo-eksportowych
z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, 41 organizowanie
imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych,
muzycznych, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo-kulinarnych poprzez
degustacje, degustacje napojów alkoholowych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach rozrywkowych
i edukacyjnych, imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów, pubów, restauracji, kawiarni,
lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna
imprez okolicznościowych, przyjęć, uroczystości towarzyskich, imprez służbowych, bankietów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, doradztwo przy wyborze menu, usługi kelnerskie.

(111) 304938
(220) 2017 05 24
(210) 472092
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), | Zweigniederlassung Zürich,
Zürych, CH.
(540) LAVYSTA
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 304939
(220) 2017 05 25
(210) 472094
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) HOTEL AQUA SOPOT
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka],
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi orkiestry,
usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokoi, wynajmowanie
sal na zebrania, rezerwacje miejsc w hotelach, bary szybkiej obsługi,
restauracje samoobsługowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 304940
(220) 2017 05 25
(210) 472100
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice, PL.
(540) BESKID PLUS
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały budowlane, materiały
blacharskie dla budownictwa, budowlane materiały metalowe, cegły
budowlane metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia
dachowe metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe
z metalu, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie,
elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], gzymsy metalowe,
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kołnierze metalowe, kominy stalowe, konstrukcje
stalowe, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kratownice me-
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talowe, kraty metalowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych,
kształtowniki z metalu, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały budowlane
metalowe, materiały do obróbki dachu metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więźba dachowa, metalowe, dachowe otwory
wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe deski
poszycia ściany, metalowe deski szczytowe, metalowe elementy
budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy
do fasad budynków, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe
gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe kanały odprowadzające,
metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje budowlane,
metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe
listwy przypodłogowe, metalowe materiały budowlane w postaci
płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe
materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalowe
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe prefabrykaty
konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe rynny, metalowe rury
spustowe, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe
szkielety dachowe, metalowe szkielety konstrukcji, metalowe więźby
dachowe, nadproża metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, panele sufitowe (metalowe), płytki dachowe metalowe, panele
z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty metalowe do użytku
w budownictwie, produkty budowlane z metalu, profile metalowe
do użytku w budownictwie, rynny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termoizolowane profile metalowe, wsporniki metalowe dla
budownictwa, wsporniki sufitowe z metalu.

(111) 304941
(220) 2017 05 25
(210) 472103
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice, PL.
(540) SIERRA PLUS
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały budowlane, materiały
blacharskie dla budownictwa, budowlane materiały metalowe, cegły
budowlane metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia
dachowe metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe
z metalu, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie,
elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], gzymsy metalowe,
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kołnierze metalowe, kominy stalowe, konstrukcje
stalowe, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych,
kształtowniki z metalu, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały budowlane
metalowe, materiały do obróbki dachu metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więźba dachowa, metalowe, dachowe otwory
wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe deski
poszycia ściany, metalowe deski szczytowe, metalowe elementy
budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy
do fasad budynków, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe
gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe kanały odprowadzające,
metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje budowlane,
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metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe
listwy przypodłogowe, metalowe materiały budowlane w postaci
płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe
materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalowe
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe prefabrykaty
konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe rynny, metalowe rury
spustowe, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe
szkielety dachowe, metalowe szkielety konstrukcji, metalowe więźby
dachowe, nadproża metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, panele sufitowe (metalowe), płytki dachowe metalowe, panele
z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty metalowe do użytku
w budownictwie, produkty budowlane z metalu, profile metalowe
do użytku w budownictwie, rynny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termoizolowane profile metalowe, wsporniki metalowe dla
budownictwa, wsporniki sufitowe z metalu.

(111) 304942
(220) 2017 05 25
(210) 472102
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice, PL.
(540) LIMA PLUS
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały budowlane, materiały
blacharskie dla budownictwa, budowlane materiały metalowe, cegły
budowlane metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia
dachowe metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe
z metalu, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie,
elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], gzymsy metalowe,
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kołnierze metalowe, kominy stalowe, konstrukcje
stalowe, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych,
kształtowniki z metalu, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały budowlane
metalowe, materiały do obróbki dachu metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więźba dachowa, metalowe, dachowe otwory
wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe deski
poszycia ściany, metalowe deski szczytowe, metalowe elementy
budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy
do fasad budynków, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe
gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe kanały odprowadzające,
metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje budowlane,
metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe
listwy przypodłogowe, metalowe materiały budowlane w postaci
płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe
materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalowe
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe prefabrykaty
konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe rynny, metalowe rury
spustowe, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe
szkielety dachowe, metalowe szkielety konstrukcji, metalowe więźby
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dachowe, nadproża metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, panele sufitowe (metalowe), płytki dachowe metalowe, panele
z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty metalowe do użytku
w budownictwie, produkty budowlane z metalu, profile metalowe
do użytku w budownictwie, rynny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termoizolowane profile metalowe, wsporniki metalowe dla
budownictwa, wsporniki sufitowe z metalu.

(111) 304943
(220) 2017 05 25
(210) 472115
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) NAWROCKA DOMINIKA, Walendów, PL.
(540) KOBIETA I PIENIĄDZE
(510), (511) 16 drukowane publikacje, 41 publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, tekstów, produkcja filmów,
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, konkursów [edukacja lub rozrywka], informacje
o edukacji, edukacja [nauczanie].
(111) 304944
(220) 2017 05 25
(210) 472123
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) KOSIŃSKA ELŻBIETA MARGOT GAJA, Warszawa, PL.
(540) GAJA
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.09.21
(510), (511) 1 słodziki sztuczne, 5 słodziki jako suplementy diety, suplementy diety o działaniu leczniczym, 30 słodycze, cukierki, lizaki,
cukierki [do ssania], gumy do żucia, słodziki naturalne.
(111) 304945
(220) 2017 05 25
(210) 472140
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowe Miasto nad Wartą, PL.
(540) Pelfen
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne na przeziębienia, preparaty
odżywcze i witaminowe do celów medycznych, suplementy diety
do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, lecznicze herbatki ziołowe, wyciągi roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, nalewki do celów leczniczych, mieszanki ziołowe do celów leczniczych.
(111) 304946
(220) 2017 05 25
(210) 472144
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) maromigran
(510), (511) 5 preparaty do leczenia migreny, środki na ból głowy,
sztyfty na ból głowy, balsamy przeciwbólowe, leki ziołowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, wyciągi z roślin leczniczych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, nalewki do celów medycznych, olejki lecznicze.
(111) 304947
(220) 2017 05 26
(210) 472154
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) MARYSIA NIEZASTĄPIONA W KUCHNI
(510), (511) 21 brytfanny, cedzaki do użytku domowego, chochle
do podawania, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelek-
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tryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, doniczki okienne, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki
do mydła, druciaki metalowe, dzbanki, dzbanki do kawy nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, dziobki do nalewania, elektryczne i nieelektryczne korkociągi,
filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki szklane jako pojemniki,
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i foremki jako przybory kuchenne, frytkownice nieelektryczne, garnki,
garnki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gofrownice do ciast nieelektryczne, ircha do czyszczenia, karafki na alkoholu, kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań na sznurze,
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kostki
do lodu wielokrotnego użytku, kosze do użytku domowego, kosze
na chleb do użytku domowego, kosze na śmieci, koziołki pod noże
na stół, kruszarki do użytku domowego nieelektryczne, kubki, kubki
z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, lejki, foremki do lodu, łapki do garnków, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki
do użytku kuchennego, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, łyżki do polewania pieczeni jako utensylia kuchenne,
maselniczki, materiały do polerowania jako ściereczki, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miednice jako naczynia, mieszadełka do koktajli, miksery nieelektryczne
do celów domowych jako blendery, miotełki do kurzu, miotełki
do usuwania kurzu z mebli, miotły, miseczki, miski ze szkła, młynki
do pieprzu ręczne, młynki do użytku domowego ręczne, mopy, moździerze do użytku kuchennego, naczynia ceramiczne, naczynia
do mieszania koktajli jako shakery, naczynia na napoje, naczynia
szklane do napojów, narzędzia do czyszczenia ręczne, nieelektryczne młynki kuchenne, oddzielacze do jajek nieelektryczne do użytku
domowego, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze do butelek
elektryczne i nieelektryczne, pakuły czyszczące, pałeczki jako sprzęt
kuchenny, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzle kuchenne, pieprzniczki, pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu
mleka, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru
i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki
na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pojemniki termoizolacyjne, pokrywki do garnków, półmiski jako tace, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, prasy do tortilli, nieelektryczne jako przybory kuchenne, przenośne pojemniki
chłodzące, nieelektryczne, przybory do użytku domowego, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrząd do krojenia ciast, pucharki
na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, ręczne młynki do kawy, rękawice do grilla,
rękawice do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice
kuchenne, rondle, rondle ceramiczne, ruszty kuchenne, salaterki, serwetniki, serwisy jako zastawy stołowe, serwisy do herbaty, serwisy
do kawy jako zastawa stołowa, sitka do herbaty, sitka do zaparzania
herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, syfony
na wodę gazowaną, szczotki, szczotki do czyszczenia pojemników,
szczotki do mycia naczyń, szczotki do szorowania, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szczypce do sałaty, szklane naczynia do picia,
szmatki do czyszczenia, szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub
przyrządy do zbierania okruszków, szybkowary nieelektryczne, szybkowary nieelektryczne do gotowania, ściereczki do kurzu, ściereczki
do polerowania, ścierki do mycia podłóg, tace do użytku domowego,
tace obrotowe, tace papierowe do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy
do napojów, tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, uchwyty na gąbki, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, urządzenia rozpylające do aerozoli,
nie do celów medycznych, wałki do ciasta domowe, wazony, wazy
do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra płócienne, wieszaki na ręczniki-pręty i koła, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego,
wykałaczki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby szczotkarskie, zamknięcia pokrywek
do garnków, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 25 fartuchy jako odzież, rękawiczki, 29 białko do ce-
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lów kulinarnych, bita śmietana, preparaty do produkcji bulionu,
dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, krem
na bazie masła, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe,
masło kakaowe, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, olej
kostny jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej rzepakowy jadalny,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy,
olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa
z oliwek z pierwszego tłoczenia, płatki ziemniaczane, smalec, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej
sezamowy, 30 Preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, bita śmietana, budyń ryżowy, bułka tarta, ciasto
jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki,
ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cynamon jako przyprawa,
czosnek mielony jako przyprawa, dekoracje cukiernicze do ciast,
drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa,
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, goździki jako przyprawa, gofry, herbata, herbata mrożona, imbir jako przyprawa, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kanapki, kanapki z parówką jako
hot dogi, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona jako popcorn,
kurkuma, kuskus, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lukier
do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja dla cukiernictwa, majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki jako wyroby cukiernicze, makarony, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa,
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mięsne sosy, mięta do wyrobów cukierniczych, miód, muesli, musztarda, naleśniki,
napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocel, ocet piwny, owies łuskany, owocowe galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjowe, papier jadalny, papka ryżowa do celów jadalnych, papryka jako przyprawy,
pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pasztet w cieście, pesto jako sos,
pieprz, piernik, placki, płatki kukurydziane, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawy, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe jako sosy i marynaty, puddingi, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, siemię lniane do celów kulinarnych jako
przyprawa, siemię lniane do użytku kulinarnego jako przyprawa, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona jako wodorowęglan sodu do pieczenia, mąka
sojowa, sos sojowy, sos jako przyprawy, sosy do makaronów, sosy
owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania
żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa, szafran jako przyprawa,
środki wiążące do lodów spożywczych, tarty z owocami, tortille, wafle
ryżowe, wanilia jako aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wanilii,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu jako przyprawy, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane jako przyprawy.

(111) 304948
(220) 2017 05 26
(210) 472156
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FRUKTONADA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, daktyle, dżem imbirowy, dżemy,
galaretki, galaretki owocowe, jagody konserwowane, jogurt, kefir,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, marmolada, miąższ owoców, mleczne produkty, mleko, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mrożone owoce, napoje mleczne
z przewagą mleka, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce
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konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach,
przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, rodzynki, sałatki owocowe, serwatka, skórki owocowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok żurawinowy, substytuty mleka, zsiadłe mleko, 30 batony
zbożowe, guma do żucia, galaretki owocowe jako słodycze, jogurt
mrożony jako lody spożywcze, karmeli jako cukierki, lody, pomadki jako cukierki, sosy owocowe, sorbety jako lody, tarty z owocami,
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciąg z owoców, cydr
bezalkoholowy, lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soi, inne niż
substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające,
napoje sportowe wzbogacone proteinami, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe nektary owocowe,
piwo, piwo słodowe, soki, sorbety jako napoje, syrop do lemoniady,
syropy do napojów, woda stołowa, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda jako napoje, woda mineralna jako napoje, woda
sodowa.

(111) 304949
(220) 2017 05 26
(210) 472160
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) GRAŻYNKI
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, placki ziemniaczane, rodzynki, 30 batony
zbożowe, bułeczki słodkie, chipsy jako produkty zbożowe, cukierki
miętowe, gofry, herbatniki petit-beurre, krakersy, naleśniki, placki,
pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż.
(111) 304950
(220) 2017 05 26
(210) 472162
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) CHOCOTELLA
(510), (511) 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa, ciasto jako
masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, herbatniki pelit-beurre, karmelki jako cukierki, krakersy, lody, lukier do ciast,
makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty
na bazie czekolady, piernik, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, tarty z owocami,
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) 304951
(220) 2017 05 26
(210) 472163
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) KŁAPCIO
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji,
16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla
zwierząt, 20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych,
28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych,
papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary dla psów, ściółka dla zwierząt.
(111) 304952
(220) 2017 05 26
(210) 472165
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) DRAPCIO
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji,
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16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla
zwierząt, 20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych,
28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych,
papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary dla psów, ściółka dla zwierząt.

(111) 304953
(220) 2017 05 26
(210) 472166
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PAROL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 304954
(220) 2017 05 26
(210) 472170
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Q10 + E Optima
(540)

Kolor znaku: czerwony, grantowy
(531) 02.09.01, 24.17.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(111) 304955
(220) 2017 05 26
(210) 472174
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) GULIWER
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 08.03.08
(510), (511) 29 mleczne produkty, produkty serowarskie, nabiał
i substytuty nabiału, ser twardy, ser twarogowy, ser pleśniowy, ser
wędzony, sery dojrzewające, sery topione.
(111) 304956
(220) 2017 05 26
(210) 472176
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ŻUBR
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 08.03.08
(510), (511) 29 mleczne produkty, produkty serowarskie, nabiał
i substytuty nabiału, ser twardy, ser twarogowy, ser pleśniowy, ser
wędzony, sery dojrzewające, sery topione.
(111) 304957
(220) 2017 05 26
(210) 472177
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
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(540) BACA
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13, 08.03.08
(510), (511) 29 mleczne produkty, produkty serowarskie, nabiał
i substytuty nabiału, ser twardy, ser twarogowy, ser pleśniowy, ser
wędzony, sery dojrzewające, sery topione.
(111) 304958
(220) 2017 05 26
(210) 472178
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) WOŹNIAK AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) MÓJ MAKIJAŻ TWÓJ UŚMIECH
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, makijaż (puder do makijażu
twarzy, ciała), makijaż (preparaty do wykonywania makijażu twarzy
i ciała), fluid do makijażu, puder do makijażu, podkłady do makijażu, kredki do makijażu, środki do makijażu oczu, kredki do makijażu
oczu, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy,
puder sypki do makijażu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, bazy
pod makijaż w postaci past, preparaty do makijażu twarzy i ciała,
produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty do makijażu brwi
w postaci ołówków i proszków, makijaż teatralny, 21 pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu, 44 usługi w zakresie
makijażu, usługi doradztwa dotyczące makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa
w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczące makijażu świadczone online lub osobiście, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu.
(111) 304959
(220) 2017 05 26
(210) 472182
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 1 NARODOWY OPERATOR POCZTOWY ZAUFANA BLISKA
BEZPIECZNA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.01
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, torby
i torebki do pakowania, zeszyty, kartki okolicznościowe, etykiety z papieru, karton, wyroby z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowane kartonowe tablice
reklamowe, drukowane zaproszenia kartonowe, etykiety z kartonu,
kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, karty pocztowe z kartonu, koperty z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy z kartonu, szyldy reklamowe
z kartonu, transparenty z kartonu, tuby z kartonu, ulotki z kartonu, wystawowe kartonowe pudełka, papeterie, karty pocztowe, widokówki,
karnety, czyste blankiety, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, notatniki, papier do pisania, pudełka z papieru, transparenty
z papieru, tuby z tektury, ulotki, koperty, formularze (blankiety, druki)
z papieru lub kartonu, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania
rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy
korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów rekla-
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mowych, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza
listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów
w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów pocztowych,
wpłat na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym,
usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez
Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elektronicznej,
w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi
dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności
urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa
kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych,
usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie
środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, wynajem
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi w zakresie
obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, udostępniania
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji o przesyłkach, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania
internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych,
usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne,
informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: pakowania,
dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji,
frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego,
usługi kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, informacja o składowaniu,
informacja o transporcie, usługi call center w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przechowywania, 42 digitalizacja
dokumentów (skanowanie), archiwizacja dokumentów, elektroniczna
konwersja danych lub programów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
inżynieria techniczna, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, instalacja, aktualizacja, konserwacja i powielanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów (hosting), tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie stronami internetowymi, udostępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe), zarządzanie urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych.

(111) 304960
(220) 2017 05 26
(210) 472208
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) STEEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) WAKE CAMP
(510), (511) 41 organizowanie imprez sportowych zawodów i turniejów sportowych, usługi rozrywkowe związane ze sportem, świadczenie usług rekreacyjnych, organizacja aktywności sportowych
na obozach letnich sportowych, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, sport i fitness, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, sport (wypożyczanie
sprzętu) [z wyjątkiem pojazdów], obozy sportowe (organizowanie).
(111) 304961
(151) 2017 06 07

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

(210) 466054
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(732) TUROWSKI JAKUB PARTENOPE, Gliwice, PL.
(540) PARTENOPE
(510), (511) 3 kremy do butów, pasty do butów, wosk do butów,
spraye do obuwia, 25 obuwie codzienne, tenisówki, obuwie sportowe, obuwie damskie, obuwie rekreacyjne, obuwie dla mężczyzn,
obuwie do golfa, obuwie codziennego użytku, obuwie dla dzieci,
obuwie inne niż sportowe, obuwie na plażę, obuwie na polowanie,
cholewki do obuwia, fleki do obuwia, podeszwy do obuwia, napiętki
do obuwia, wkładki do obuwia, usztywniacze do obuwia, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej obuwia.
(111) 304962
(220) 2017 07 13
(210) 474051
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) KRĘŻOŁEK GRZEGORZ HURTOWNIA SPOŻYWCZA
CZEMPION, Gorlice, PL.
(540) SEZAMek
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, żółty
(531) 13.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach i sklepach detalicznych, w tym sklepach wielkopowierzchniowych, w zakresie towarów takich jak: środki do prania, mycia, czyszczenia,
kosmetyki produkty toaletowe, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, leki dopuszczone do sprzedaży poza aptekami, parafarmaceutyki, wyroby papiernicze, w tym do celów higienicznych,
prasa, artykuły gospodarstwa domowego, naczynia, pojemniki, rękawiczki ochronne, zabawki, gry, mięso i jego przetwory, wędliny
i wyroby garmażeryjne, ryby i ich przetwory, mleko i produkty nabiałowe, owoce i warzywa gotowane lub przetworzone w inny sposób, jadalne tłuszcze zwierzęce i roślinne, konserwy mięsne, rybne,
warzywne, produkty zbożowe, pieczywo, cukier, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, używki, przyprawy, nieprzetworzone produkty rolne, świeże owoce i warzywa, kwiaty, wody, w tym mineralne, napoje
bezalkoholowe, piwo, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, napoje alkoholowe średnio i wysokoprocentowe, wyroby tytoniowe i inne artykuły dla palących, usługi w zakresie sprzedaży wyżej
wymienionych grup towarowych, z dostawą do klienta, na zamówienie telefoniczne lub internetowe, organizowanie i prowadzenie sieci
usług handlowych, w tym w systemie franszyzy, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności handlowej, w tym organizowania konkursów dla klientów, programów lojalnościowych,
systemów sprzedaży rabatowej, marketing, badania marketingowe,
wyceny handlowe, usługi w zakresie porównywania cen towarów
i usług, promocja sprzedaży, reklama na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, katalogów, druków reklamowych, próbek towarów, reklama bilboardowa,
publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, targów, spotkań
handlowców z dostawcami towarów, pokazy towarów, pozyskiwanie informacji o producentach i ich towarach oraz usługodawcach
i ich usługach do komputerowych baz danych, zarządzanie tymi
zbiorami informatycznymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi.
(111) 304963
(220) 2017 07 13
(210) 474052
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) KRĘŻOŁEK GRZEGORZ HURTOWNIA SPOŻYWCZA
CZEMPION, Gorlice, PL.
(540) SEZAMEK
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach i sklepach detalicznych, w tym sklepach wielkopowierzchniowych, w zakresie towarów takich jak: środki do prania, mycia, czyszczenia,
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kosmetyki produkty toaletowe, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, leki dopuszczone do sprzedaży poza aptekami, parafarmaceutyki, wyroby papiernicze, w tym do celów higienicznych,
prasa, artykuły gospodarstwa domowego, naczynia, pojemniki, rękawiczki ochronne, zabawki, gry, mięso i jego przetwory, wędliny
i wyroby garmażeryjne, ryby i ich przetwory, mleko i produkty nabiałowe, owoce i warzywa gotowane lub przetworzone w inny sposób, jadalne tłuszcze zwierzęce i roślinne, konserwy mięsne, rybne,
warzywne, produkty zbożowe, pieczywo, cukier, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, używki, przyprawy, nieprzetworzone produkty rolne, świeże owoce i warzywa, kwiaty, wody, w tym mineralne, napoje
bezalkoholowe, piwo, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, napoje alkoholowe średnio i wysokoprocentowe, wyroby tytoniowe i inne artykuły dla palących, usługi w zakresie sprzedaży wyżej
wymienionych grup towarowych, z dostawą do klienta, na zamówienie telefoniczne lub internetowe, organizowanie i prowadzenie sieci
usług handlowych, w tym w systemie franszyzy, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności handlowej, w tym organizowania konkursów dla klientów, programów lojalnościowych,
systemów sprzedaży rabatowej, marketing, badania marketingowe,
wyceny handlowe, usługi w zakresie porównywania cen towarów
i usług, promocja sprzedaży, reklama na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, katalogów, druków reklamowych, próbek towarów, reklama bilboardowa,
publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, targów, spotkań
handlowców z dostawcami towarów, pokazy towarów, pozyskiwanie informacji o producentach i ich towarach oraz usługodawcach
i ich usługach do komputerowych baz danych, zarządzanie tymi
zbiorami informatycznymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi.

(111) 304964
(220) 2017 09 04
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) zdrowie tvn
(540)

(210) 476059

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu),
programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia
towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału tele-
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wizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi badania rynku mediów
i reklamy, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej,
organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych
i reklamowych dotyczących zagadnień medycznych, naukowo-medycznych, zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi reklamowe, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, dostarczanie informacji, usługi w zakresie marketingu i prezentacji związanych z medycyną, farmakologią, ochroną
zdrowia, rekreacją, dietetyką, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej,
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu
wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku,
zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych
i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających
dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony,
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki,
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany,
parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www,
usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów
internetowych www, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i roz-
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powszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych,
usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące
usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji,
danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu
wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia,
medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub
portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania usług
elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi
elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych,
udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne
w sieci www, portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi
łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy
i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo,
filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez
użytkownika, treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie
wspólnych forów on-line dla użytkowników do wysyłania, oglądania,
dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo
i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji
audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych,
informacja o telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, przesyłanie informacji, łączność poprzez
terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci
komputerowej, transmisja przez telewizję kablową, usługi poczty
głosowej, usługi telefoniczne, zlecenia przywoławcze, usługi agencji
informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru, usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, usługi przekazu obrazu i dźwięku łącznie z umożliwianiem
wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być zapisywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi
dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, urządzeń do kodowania dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie
dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, transfer strumieniowy danych, w tym
materiałów multimedialnych w Internecie, usługi w zakresie łączności komputerowej, usługi w zakresie komputerowego przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, transmisja wideo na żądanie, wynajem sprzętu telekomu-
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nikacyjnego, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, produkcja reportaży, organizacja
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, produkcja programów telewizyjnych, usługi produkcji filmów, usługi w zakresie produkcji telewizyjnych programów
rozrywkowych i edukacyjnych, produkcja filmów zapisanych na taśmach wideo i techniką cyfrową, opracowanie i projektowanie produktów multimedialnych, usługi w zakresie prowadzenia studia filmowego, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
montaż taśm wideo, nagrania dźwiękowe na taśmach wideo i techniką cyfrową, usługi obrazów cyfrowych, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line,
w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, dostarczanie informacji o rozrywce,
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych,
widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych, usługi
rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej: udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi w zakresie publikowania elektronicznego i multimedialnego
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, fotoreportaże, programowanie i przygotowywanie
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet dotyczących
tematyki medycyny, farmakologii, rehabilitacji, zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania, uprawiania sportu, rekreacji, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie medycyny, ochrony zdrowia, zdrowego żywienia, uprawiania sportu i rekreacji, organizowanie targów,
ekspozycji, wystaw, seminariów, konferencji, wykładów, grup dyskusyjnych związanych z tematyką ochrony zdrowia, medycyny, farmakologii, dietetyki, sportu, rekreacji, zachowania zdrowego i młodego
wyglądu, organizowanie targów, wystaw, konferencji, seminariów,
wykładów w celach naukowych, organizowanie zjazdów, pokazów
i prezentacji osiągnięć naukowych w zakresie medycyny, farmakologii, ochrony zdrowia, w tym z zastosowaniem najnowszych osiągnięć
technicznych, w szczególności w zakresie techniki komputerowej
i oprogramowania, organizowanie i prowadzenie imprez związanych
z wręczaniem nagród biznesowych, publikowanie tekstów innych
niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie
i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych oraz książek i periodyków z zastosowaniem sieci informatycznych Internetu,
obsługiwanie, uaktualnianie publikacji elektronicznych dostarczanych do odbiorców droga on-line, nauczanie i szkolenia kadr naukowych, medycznych, dietetycznych, instruktorów sportu i rekreacji,
z zastosowaniem nowych technologii, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa
i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, obsługa gier prowadzonych w systemie on-line, za pomocą sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych, usługi
edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych,
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej
klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych oraz pisanie błoga,
prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych,
projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na wła-
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snych serwerach serwisów internetowych i stron internetowych osób
trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików elektronicznych lub
innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści
audiowizualne osób trzecich, prowadzenie i udostępnianie serwisów
internetowych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację,
konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy
osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików
elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści
audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych
na rzecz osób trzecich, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie
usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody,
usługi zapewniania dostępu do oprogramowania nie do pobrania
umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie,
podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników,
zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting
treści multimedialnych dla osób trzecich, utrzymywanie na serwerze
multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych na rzecz osób
trzecich, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie komputerowych baz
danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych i przedstawiania osób, analizy systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego i multimedialnego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, instalacja programów
komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów multimedialnych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, wynajem sprzętu audiowizualnego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie
programów komputerowych.

(111) 304965
(220) 2017 05 26
(210) 472229
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) PASTWA KATARZYNA, PASTWA MAREK VANILLA SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź, PL.
(540) OHZUZA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 304966
(220) 2017 05 29
(210) 472236
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Lubella MINI
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, złoty, niebieski
(531) 11.01.02, 11.01.04, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, kasze, ryż, makarony,
spaghetti, kluski, płatki, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, muesli, sosy (przyprawy), przyprawy, dania gotowe .
(111) 304967
(151) 2017 11 07

(220) 2017 05 29
(441) 2017 07 24

(210) 472262
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(732) RELAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) RELAGO
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 fotoreportaże, poradnictwo w zakresie edukacji
i kształcenia, edukacja i informacja o edukacji, organizowanie imprez, takich jak: obozy sportowe, koncerty, konferencje, kongresy,
seminaria, zjazdy, sympozja, konkursy z dziedziny kultury i rekreacji,
konkursy w dziedzinie edukacji i rozrywki, spektakle teatralne, zawody sportowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi
reporterskie, organizowanie wypoczynku, informacja o rozrywce, rekreacji.
(111) 304968
(220) 2017 05 29
(210) 472270
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) RUSIN MATEUSZ WYDAWNICTWO PRYZMAT, Przemyśl, PL.
(540) PRYZMAT wydawnictwo
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, czerwony
(531) 20.07.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, podręczniki edukacyjne, książki dla dzieci, książki do malowania,
książeczki do kolorowania, czasopisma [periodyki], drukowane materiały dydaktyczne, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży następujących
towarów: interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy komputerowe,
nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, materiały drukowane,
publikacje drukowane, książki, podręczniki edukacyjne, książki dla
dzieci, książki do malowania, książeczki do kolorowania, czasopisma
[periodyki], drukowane materiały dydaktyczne, zabawki, zabawki
edukacyjne, gry, gry planszowe, elektroniczne gry edukacyjne dla
dzieci, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie książek,
publikowanie czasopism, publikowanie tekstów edukacyjnych, gry
oferowane w systemie online z sieci komputerowej, udostępnianie
gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci.
(111) 304969
(220) 2017 05 29
(210) 472276
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) RELAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) RELAGO
(510), (511) 35 agencje informacji turystycznej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, szczególnie reklamowej i turystycznej,
doradztwo w zakresie marketingu, działalność reklamowa na rzecz
innych podmiotów gospodarczych, agencje reklamowe, targi turystyczne, 39 organizowanie wycieczek, obsługa ruchu turystycznego,
rezerwacja miejsc na podróż i rezerwacja środków transportu, wypożyczanie samochodów, transport pasażerski, usługi regionalnych pilotów turystycznych, 41 fotoreportaże, poradnictwo w zakresie edukacji
i kształcenia, edukacja i informacja o edukacji, organizowanie imprez
takich jak: obozy sportowe, koncerty, konferencje, kongresy, seminaria, zjazdy, sympozja, konkursy z dziedziny kultury i rekreacji, konkursy
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w dziedzinie edukacji i rozrywki, spektakle teatralne, zawody sportowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie,
organizowanie wypoczynku, informacja o rozrywce, rekreacji.

(111) 304970
(220) 2017 05 29
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) THE QUAKER OATS COMPANY, Chicago, US.
(540) Snack a Jacks
(540)

(210) 472285

Kolor znaku: fioletowy, biały, różowy
(531) 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ziaren,
ciastka ryżowe.
(111) 304971
(220) 2017 05 29
(210) 472301
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice, PL.
(540) WZORCOWNIA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
(111) 304972
(220) 2017 05 29
(210) 472302
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) KARWOWSKI KRZYSZTOF NOWA PIEKARNIA, Łuków, PL.
(540) NOWA PIEKARNIA z ŁUKOWA
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 02.01.01, 02.01.11, 02.01.23, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.14,
26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne na bazie produktów zawartych
w klasie 29, placki ziemniaczane mrożone, hamburgery, hot-dogi,
30 pieczywo, chipsy zbożowe, ciasta, mięso w cieście, czekolada,
drożdże, gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, desery lodowe,
makarony, pizze, wyroby cukiernicze, ciastka, preparaty zbożowe,
zapiekanki, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, półprodukty
żywnościowe na bazie mąki.
(111) 304973
(220) 2017 05 29
(210) 472316
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) KRAKUS HOTEL
(540)

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, zielony, czerwony, czarny
(531) 09.07.01, 09.07.05, 03.07.19, 01.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
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(510), (511) 39 usługi w zakresie transportu ludzi i towarów, przewożenie osób i przedmiotów wartościowych, organizacja podróży
i wycieczek, rezerwacja i sprzedaż biletów komunikacyjnych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie pojazdów, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów,
sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek, 43 rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach, organizacja zakwaterowania, usługi hotelarskie
oraz w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, zaopatrywanie
w żywność i napoje tzw. katering.

(111) 304974
(220) 2017 05 29
(210) 472317
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKOTURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) KRAKUS
(510), (511) 39 usługi w zakresie transportu ludzi i towarów, przewożenie osób i przedmiotów wartościowych, organizacja podróży
i wycieczek, rezerwacja i sprzedaż biletów komunikacyjnych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie pojazdów, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów,
sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek, 43 rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach, organizacja zakwaterowania, usługi hotelarskie
oraz w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, zaopatrywanie
w żywność i napoje tzw. katering.
(111) 304975
(220) 2017 05 30
(210) 472331
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) GUROŚ MAGDALENA SUSHI HOUSE, Nowy Targ, PL.
(540) Sushi House SH
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 29 potrawy do spożycia dla ludzi: z ryb, mięsa, owoców
morza, drobiu, dziczyzny, warzyw i owoców, 30 sushi, sosy, desery,
ciasta, torty, ciastka, galaretki owocowe, kremy spożywcze, herbata,
herbata mrożona, kawa, kawa mrożona, lody, przetwory owocowe
i warzywne, 43 usługi gastronomiczne, a w tym prowadzenie restauracji, pizzerii, kawiarni, kafeterii, bufetów, cukierni, lodziarni, herbaciarni, barów, stołówek, bistro, karczm, usługi cateringowe, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na cele: konferencyjne, szkoleniowe, rozrywkowe,
organizowania jubileuszy, urodzin, imienin, wesel, chrzcin, przyjęć
komunijnych, bankietów, uroczystych obiadów i kolacji, obiadów
i kolacji firmowych.
(111) 304976
(220) 2017 05 30
(210) 472332
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) TOMASZEWSKA-OSTROWSKA AGNIESZKA CENTRUM
WYPOCZYNKU I REHABILITACJI, Krynica-Zdrój, PL.
(540) Silesia KRYNICA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe hotelami i motelami oraz innymi obiektami oferującymi zakwaterowanie tymczasowe, w tym
apartamentami hotelowymi i hotelami apartamentowymi, usługi
public relations związane z zakwaterowaniem tymczasowym, w tym
z hotelami i motelami, apartamentami hotelowymi i hotelami apartamentowymi, marketing zakwaterowania tymczasowego, w tym
hoteli i moteli, apartamentów hotelowych i hoteli apartamentowych, włączając w to reklamowanie wyżej wymienionych usług
za pośrednictwem Internetu i innych globalnych sieci komputero-
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wych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym
fitnessu, aerobiku i treningu siłowego, prowadzenie kursów, usługi basenów i basenów z wirem wodnym, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, rekreacja i rozrywka w uzdrowiskach, szkolenie sportowe, fitness kluby, usługi centrów fitness, 43 usługi w zakresie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie zakwaterowania
tymczasowego, katering (jedzenie i napoje), wynajmowanie sal konferencyjnych, restauracji, kawiarni, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach, udostępnianie apartamentów hotelowych, usługi hotelowe.

(111) 304977
(220) 2017 05 30
(210) 472333
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) TOMASZEWSKA-OSTROWSKA AGNIESZKA CENTRUM
WYPOCZYNKU I REHABILITACJI, Krynica-Zdrój, PL.
(540) Silesia KRYNICA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe hotelami i motelami oraz innymi obiektami oferującymi zakwaterowanie tymczasowe, w tym
apartamentami hotelowymi i hotelami apartamentowymi, usługi
public relations związane z zakwaterowaniem tymczasowym, w tym
z hotelami i motelami, apartamentami hotelowymi i hotelami apartamentowymi, marketing zakwaterowania tymczasowego, w tym
hoteli i moteli, apartamentów hotelowych i hoteli apartamentowych, włączając w to reklamowanie wyżej wymienionych usług
za pośrednictwem Internetu i innych globalnych sieci komputerowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym
fitnessu, aerobiku i treningu siłowego, prowadzenie kursów, usługi basenów i basenów z wirem wodnym, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, rekreacja i rozrywka w uzdrowiskach, szkolenie sportowe, fitness kluby, usługi centrów fitness, 43 usługi w zakresie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie zakwaterowania
tymczasowego, katering (jedzenie i napoje), wynajmowanie sal konferencyjnych, restauracji, kawiarni, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach, udostępnianie apartamentów hotelowych, usługi hotelowe.
(111) 304978
(220) 2017 05 30
(210) 472334
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) ŁOWICZ 100% Z OWOCÓW TRUSKAWKA 100g OWOCÓW NA
100g PRODUKTU CUKRY POCHODZĄ WYŁĄCZNIE Z OWOCÓW
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny, czerwony, ciemnozielony,
jasnozielony, zielony, złoty
(531) 05.07.08, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.16, 05.03.14,
27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.15, 25.01.15
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(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, przeciery owocowe, dżemy, kompoty, pasty owocowe, przetwory owocowe,
musy i puree owocowe, sałatki owocowe, galaretki, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub czekolady, dżemy owocowe,
dżemy owocowe z dodatkiem warzyw, powidła, konfitury, marmolady, 32 napoje bezalkoholowe i wody mineralne, soki, napoje owocowe, soki owocowe, napoje aromatyzowane, koktajle (napoje mieszane owoce), napoje bezalkoholowe składające się z soku owocowego,
nektary owocowe (bezalkoholowy), ekstrakty do wytwarzania napojów, syropy do napojów, syropy do napojów o smaku owocowym,
syropy i inne preparaty do sporządzania napojów.

(111) 304979
(220) 2017 05 30
(210) 472336
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) RATAJCZAK RADOSŁAW, Bydgoszcz, PL.
(540) POLISHOPA
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie nauczania, organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, seminariów.
(111) 304980
(220) 2017 05 30
(210) 472342
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostróda, PL.
(540) yessen
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.05.04, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14,
29.01.12
(510), (511) 20 poduszki, jaśki, beciki, 22 puch, pierze, pierze na pościel, pierzyny, 24 bielizna pościelowa, pościel, pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki.
(111) 304981
(220) 2017 04 08
(210) 470197
(151) 2017 11 23
(441) 2017 07 31
(732) PIEROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(540) KRYSZTAŁOWY PUPIL
(540)
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(510), (511) 2 farby, lakiery, pokosty, masy szpachlowe farbiarskie,
szpachlowe masy lakiernicze, szpachle pod farby, szpachle pod lakiery, zaprawy farbiarskie, podkłady pod farby, podkłady pod lakiery,
barwniki, rozcieńczalniki do farb, spoiwa do farb, utrwalacze do farb,
rozcieńczalniki do lakierów, zagęszczacze do farb, zagęszczacze
do lakierów, zagęszczacze do barwników, preparaty zapobiegające
matowieniu metali, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów,
powłoki zapobiegające korozji podwozia pojazdów, farby przeciw
zanieczyszczeniom, lakiery przeciw zanieczyszczeniom, środki zapobiegające korozji, środki antykorozyjne, środki przeciwrdzewne,
preparaty zabezpieczające przed rdzą, antykorozyjne taśmy, oleje
przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, 3 kosmetyki samochodowe, zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do czyszczenia, polerowania lub pielęgnacji pojazdów, środki do nadawania połysku, środki do usuwania lakierów, wosk polerski, wazelina
kosmetyczna, kadzidła, preparaty perfumujące powietrze, esencje
eteryczne, mieszaniny zapachowe, saszetki zapachowe, preparaty
do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, oleje czyszczące, preparaty do usuwania rdzy, płyny do spryskiwaczy szyb, szampony
samochodowe, środki do szorowania, papiery polerujące, papiery
ścierne, 8 narzędzia i przyrządy lakiernicze, pistolety lakiernicze, narzędzia i przyrządy polerujące, w tym ręczne tarcze polerujące, 9 lakiernicza odzież do ochrony przed wypadkami, w tym kombinezony
i rękawice, 16 taśmy klejące.

(111) 304983
(220) 2017 05 05
(210) 471259
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) DOBROŃSKI BUBBLE CIDER
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, kulki smakowe jako dodatek do napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, syropy i esencje
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe i niskoalkoholowe,
napoje alkoholowe i niskoalkoholowe o smaku jabłkowym, cydry
(napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), napoje alkoholowe i niskoalkoholowe na bazie cydru, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe z dodatkiem cydru, cydry aromatyzowane (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), cydry musujące (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe),
grzańce na bazie cydru lub z dodatkiem cydru (napoje alkoholowe
i niskoalkoholowe).
(111) 304984
(220) 2017 05 05
(210) 471276
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) Dobroński Bubble Cider
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, fioletowy, niebieski, zielony, żółty,
czerwony, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 figurki, statuetki, ozdoby i dekoracje wykonane
z tworzyw sztucznych, z gipsu, z drewna, z kości, z rattanu, z wosku,
z żywicy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, figurki do zabawy.
(111) 304982
(220) 2017 04 14
(210) 470497
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) PAWELEC MARCIN, PAWELEC MAŁGORZATA TOP SERVIS
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA, MełgiewKrępiec, PL.
(540) BLUE CAR PROFESSIONAL PRODUCTS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, szary, pomarańczowy
(531) 25.05.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15

(531) 05.07.01, 11.03.01, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, kulki smakowe jako dodatek do napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, syropy i esencje
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe i niskoalkoholowe,
napoje alkoholowe i niskoalkoholowe o smaku jabłkowym, cydry
(napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), napoje alkoholowe i niskoal-
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koholowe na bazie cydru, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe z dodatkiem cydru, cydry aromatyzowane (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), cydry musujące (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe),
grzańce na bazie cydru lub z dodatkiem cydru (napoje alkoholowe
i niskoalkoholowe).

(111) 304985
(220) 2017 05 15
(210) 471694
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) TORTORA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 304986
(220) 2017 05 15
(210) 471697
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) MULINA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
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podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 304987
(220) 2017 05 15
(210) 471699
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) INEZ
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
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materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 304988
(220) 2017 05 15
(210) 471700
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) VERIDIANA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 304989
(220) 2017 05 16
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) MEDIPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEKOMAT
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 02.09.14, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży.

(111) 304990
(220) 2017 05 22
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) JACHOWSKI ANDRZEJ, Dąbrowno, PL.
(540) nativeszone
(540)
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Kolor znaku: brązowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01, 26.11.03, 24.17.02, 24.17.25
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, 36 przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, 38 przekierowywanie wszelkiego rodzaju
wiadomości na adresy internetowe [ przesyłanie wiadomości internetowych], świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet,
transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych video za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja danych,
zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, przesyłanie
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, udostępnianie
linii do czatów przy wykorzystaniu Internetu, zapewnianie dostępu
do danych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości
za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), transmisje na żywo
dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe],
transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu
i innych sieci łącznościowych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów (chatroomów), unii chatowych i forów
internetowych, transmisja materiałów video, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 304991
(220) 2017 05 31
(210) 472376
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) Little Moon Essentials LLC, Hallandale Beach, US.
(540) DREAM CREAM
(510), (511) 5 przeciwbólowe kremy regeneracyjne dla sportowców i innych osób, maści przeciwzapalne, kremy dla sportowców
do uśmierzania bólu.
(111) 304992
(220) 2017 06 01
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) SZCZERBA RAFAŁ INFOPOL, Bytom, PL.
(540) HL HOTEL LANTIER
(540)

(210) 472408

(210) 471737

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi w zakresie świadczenia usług hotelarskich, restauracyjnych, prowadzenie kawiarni, barów i usług cateringowych.
(111) 304993
(220) 2017 06 01
(210) 472421
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 03
(732) KAPTURSKI KRZYSZTOF, Szczecin, PL.
(540) ARTPLASTICA
(510), (511) 44 usługi w zakresie chirurgii plastycznej, chirurgii estetycznej, leczenie w prywatnej klinice lub klinikach, leczenie w szpitalach, opieka pielęgniarska, usługi kosmetologiczne, medycyna estetyczna.
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(111) 304994
(220) 2017 06 01
(210) 472424
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) City Forum-City One
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe
i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz
wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni,
instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja
budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.
(111) 304995
(220) 2017 06 01
(210) 472425
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) City Forum
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie.
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa: informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa,
wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
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usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne,
37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie
drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana,
izolowanie budynków, tynkowanie.

(111) 304996
(220) 2017 06 01
(210) 472426
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) KARUBIN PIOTR VEGA-TRONIK, Warszawa, PL.
(540) vega tronik
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.08
(510), (511) 9 przewody elektryczne.
(111) 304997
(220) 2017 06 01
(210) 472427
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) activ
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki do betonu, spoiwa cementowe, 19 belki betonowe, beton, beton na pomniki, beton przemysłowy do użytku
w pracach w zakresie inżynierii lądowej, betonowe elementy brukowe, betonowe elementy budowlane, betonowe materiały budowlane, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, betonowe poidła
dla ptaków, betonowe rury, betonowe ściany oporowe, bloczki betonowe, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane elementy z betonu, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, drogowe bariery
ochronne z betonu, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub
marmuru, figurki z betonu, figury z betonu, gotowe betonowe elementy budowlane, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe
betonowe, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, masa betonowa prefabrykowana, materiały budowlane (nie z metalu), materiały
budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały
kruszywowe do stosowania w betonie, panele betonowe, płyty betonowe, podłogi betonowe, pojemniki betonowe, pokrycia betonowe,
pomniki betonowe, popiersia z betonu, popiersia z kamienia, betonu
lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, słupy betonowe, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, statuy
z betonu, ściany betonowe, ściany betonowe do celów budowlanych, wykończenia betonowe z fakturą, zaprawy budowlane, 37 betonowanie, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez
kładzenie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez wylewanie betonu, budownictwo, budownictwo wodno-lądowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], naprawy betonu,
naprawy elementów betonowych, usługi w zakresie stabilizacji gleby
poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, uszczelnianie betonu, wzmacnianie fundamentów zaczynem cementowym, wzmacnianie kopalń zaczynem cementowym, wzmacnianie tuneli zaczynem
cementowym.
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(111) 304998
(220) 2017 06 01
(210) 472428
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 10
(732) BDR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Smolec, PL.
(540) PĄCZKARNIA MANUFAKTURA
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, brązowy, biały
(531) 27.05.01, 25.01.25, 26.01.18, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, pączki, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
warzywne, napoje owocowe, 35 negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług,
pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży
towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych
ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów.
(111) 304999
(220) 2017 06 01
(210) 472429
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) activ plus
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki do betonu, spoiwa cementowe, 19 belki betonowe, beton, beton na pomniki, beton przemysłowy do użytku
w pracach w zakresie inżynierii lądowej, betonowe elementy brukowe, betonowe elementy budowlane, betonowe materiały budowlane, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, betonowe poidła
dla ptaków, betonowe rury, betonowe ściany oporowe, bloczki betonowe, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane elementy z betonu, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, drogowe bariery
ochronne z betonu, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub
marmuru, figurki z betonu, figury z betonu, gotowe betonowe elementy budowlane, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe
betonowe, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, masa betonowa prefabrykowana, materiały budowlane (nie z metalu), materiały
budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały
kruszywowe do stosowania w betonie, panele betonowe, płyty beto-
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nowe, podłogi betonowe, pojemniki betonowe, pokrycia betonowe,
pomniki betonowe, popiersia z betonu, popiersia z kamienia, betonu
lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, słupy betonowe, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, statuy
z betonu, ściany betonowe, ściany betonowe do celów budowlanych, wykończenia betonowe z fakturą, zaprawy budowlane, 37 betonowanie, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez
kładzenie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez wylewanie betonu, budownictwo, budownictwo wodno-lądowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], naprawy betonu,
naprawy elementów betonowych, usługi w zakresie stabilizacji gleby
poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, uszczelnianie betonu, wzmacnianie fundamentów zaczynem cementowym, wzmacnianie kopalń zaczynem cementowym, wzmacnianie tuneli zaczynem
cementowym.

(111) 305000
(220) 2017 06 01
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 03
(732) GALAKTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) EAST GAMES UNITED
(540)

(210) 472431

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne.
(111) 305001
(220) 2017 06 01
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 03
(732) SKILLNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SKILL now
(540)

(210) 472432

Kolor znaku: turkusowy, czarny, biały
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.25, 01.15.24, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje reklamowe,
agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, biura
pośrednictwa pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, przydzielanie stanowisk pracy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi rekrutacji personelu tymczasowego, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu
dwujęzycznego, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy
i personelu, usługi w zakresie rekrutacji i przedzielania stanowisk
pracy, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek,
usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, 41 usługi
w zakresie nauczania i szkolenia, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne i instruktażowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, usługi szkolenia
zawodowego, usługi szkolenia personelu, szkolenia w zakresie reklamy, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie
możliwości zatrudnienia, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie
doradztwa zawodowego, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami
zawodowymi, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego.
(111) 305002
(220) 2017 06 01
(210) 472433
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) SENSUM MARE DERMOCOSMETICS ŁUKASZ KOŁODZIEJEK
I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) S SENSUM MARE DERMOCOSMETICS
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(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, koncentraty nawilżające, kosmetyki upiększające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, kosmetyki do włosów, kosmetyki kolorowe, kosmetyki nielecznicze, żele nawilżające,
kosmetyki do makijażu, tipsy, toniki, eyelinery, korektory, preparaty
samoopalające, olejki mineralne, kremy tonizujące, środki nawilżające, balsamy samoopalające, kosmetyki do samoopalania, kremy
samoopalające, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do paznokci, płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki do ozdabiania,
kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała, zmywacze do paznokci,
kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, maseczki do skóry,
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki do makijażu twarzy, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki w gotowych zestawach,
kosmetyki w postaci płynów, produkty powlekające usta, kosmetyki
w postaci różu, kosmetyki koloryzujące do skóry, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki do makijażu skóry, pudry w kamieniu, kosmetyki do pielęgnacji urody, olejki do opalania, olejki po opalaniu,
kremy do twarzy, płyny do twarzy, żele po opalaniu, peelingi do twarzy, mleczka do opalania, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
do użytku osobistego, podkłady do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, toniki do twarzy, balsamy po opalaniu, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy na noc, błyszczyki do ust, zmywacze lakieru
do paznokci, baza podkładowa do paznokci, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, kremy do pielęgnacji skóry, nawilżające kremy do skóry, nawilżające balsamy do skóry,
olejki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki w formie
sproszkowanej, szminki blokujące promieniowanie słoneczne, mieszanki do rozjaśniania skóry, produkty przeciwsłoneczne do ust,
kosmetyki do makijażu do kompaktów, płyny do mycia twarzy, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki przeznaczonej do suchej
skóry, płyny do pielęgnacji skóry, odżywki utwardzające do paznokci, preparaty do wybielania zębów, środki nawilżające do twarzy,
nawilżające balsamy do skóry, perfumowane kosmetyki w aerozulu
do ciała, środki do oczyszczania skóry twarzy, kosmetyki w postaci
cieni do powiek, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyk,
środki wyszczuplające (kosmetyki) inne niż do celów medycznych,
środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki,
paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania
zębów, krem przeciwzmarszczkowy, serum pielęgnacyjne, serum
do włosów, serum do celów kosmetycznych, nielecznicze serum
do skóry, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, pasta do zębów, krem do twarzy, krem przeciwzmarszczkowy, kremy
ujędrniające skórę, kremy do rąk, kremy do aromatoterapii, krem pod
oczy, kremy odżywcze, kremy ochronne.
(111) 305003
(220) 2017 06 01
(210) 472437
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) FOSDAFEM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty antybakteryjne.
(111) 305004
(220) 2017 06 01
(210) 472438
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) MILITEN
(510), (511) 1 środki chłodzące do silników pojazdów.
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(111) 305005
(220) 2017 06 01
(210) 472443
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 10
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SENOCALM
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, produkty farmaceutyczne
zawierające komplet witamin i minerałów.
(111) 305006
(220) 2017 06 01
(210) 472444
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 10
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SINUREN
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, z wyjątkiem
preparatów farmaceutycznych stosowanych miejscowo do nosa,
preparaty farmaceutyczne, z wyjątkiem preparatów farmaceutycznych stosowanych miejscowo do nosa, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, produkty farmaceutyczne zawierające komplet witamin i minerałów,
z wyjątkiem preparatów farmaceutycznych stosowanych miejscowo
do nosa.
(111) 305007
(220) 2017 06 01
(210) 472450
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) polaris kids aqua fun
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane
i niegazowane.
(111) 305008
(220) 2017 06 01
(210) 472457
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY
KOBAX, Zebrzydowice, PL.
(540) KOBAX PL
(540)

Kolor znaku: fioletowy, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 listwy niemetalowe, niemetalowe listwy dekoracyjne, niemetalowe listwy budowlane, listwy przypodłogowe niemetalowe, drewniane listwy profilowe, listwy do lamperii, niemetalowe
listwy podłogowe, niemetalowe listwy boazeryjne, płyty pilśniowe,
płyty pilśniowe twarde, płyty pilśniowe drewniane, płyty pilśniowe
do użytku w budownictwie, płyty pilśniowe z włókna drewnianego
połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, niemetalowe fronty budowlane, panele szklane, panele drewniane, niemetalowe panele dachowe, niemetalowe panele ogrodzeniowe, niemetalowe panele okładzinowe, niemetalowe panele podłogowe,
niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe panele ścienne, laminowane panele parkietowe, panele okładzinowe ze szkła, panele licowe
ze sklejki, niemetalowe podwójnie szklone panele, panele szklane
do drzwi, niemetalowe okładzinowe panele ścienne, panele dachowe przeszklone [niemetalowe ramy], drewniane panele akustyczne
na ściany, drewniane panele akustyczne na sufity, szklane panele
ścienne [niemetalowa konstrukcja], przeszklone panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, okładzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów,
szklane panele [obramowanie niemetalowe] do budownictwa, panele polistyrenowe do użytku w budownictwie, systemy niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających panele, niemetalowe
podwójnie szklone panele ze szkłem izolacyjnym, panele z tworzyw
sztucznych do użytku w budownictwie, niemetalowe panele mocowane techniką złącza wpuszczanego do budownictwa, szklane
panele [obramowanie niemetalowe] do użytku w budownictwie,
przezroczyste panele z tworzyw sztucznych do celów budowlanych,
przezroczyste panele z tworzyw sztucznych do konstruowania bu-
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dynków, niemetalowe panele odporne na ogień do użytku w budownictwie, półprzezroczyste panele budowlane wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, wielowarstwowe panele z tworzyw
sztucznych do użytku w budownictwie, panele z płyt wiórowych
hamujące ogień do użytku w budownictwie, membrany dachowe
z PCV, membrany do pokryć dachowych, 20 listwy profilowe do luster, listwy profilowe do mebli [gzymsy], listwy do ram obrazów,
listwy do ram obrazów i zdjęć dekoracyjne, listwy wykończeniowe
z drewna do mebli, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na drzwiach, listwy wykonane z drewna do ram do obrazów
i zdjęć, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania
na szafkach wystawowych, ozdobne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na frontach sklepów, listwy wykonane z tworzyw
sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem
drzwiowym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania
do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, witryny, witryny wystawowe, blaty kuchenne, blaty robocze,
blaty stołowe, blaty na szafki, blaty [części mebli], blaty wierzchnie
do szafek, blaty robocze w postaci mebli, blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, maskownice wlotu do skrzynek na listy
[nie z metalu lub z kamienia], fronty szuflad, fronty do szaf i szafek,
panele meblowe, panele rozdzielające [przegrody], samoprzylepne
panele wystawowe, panele drewniane do mebli, panele tylne [części
mebli], przenośne panele działowe [meble], panele będące częściami mebli, dekoracyjne panele drewniane [meble], składane panele
do celów ekspozycyjnych, panele wystawowe [nieświecące i niemechaniczne], panele wystawowe [nieświetlne i niemechaniczne],
panele wystawowe w postaci mebli, panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, tablice pod litery [puste panele wystawowe], przenośne panele
wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], panele frontowe do trumien prezentujące zdjęcia i informacje o zmarłym, panele z przezroczystych tworzyw sztucznych będące częściami pojemników
do pakowania, elementy meblowe, płyty meblowe, wózki meblowe,
półki meblowe, kozły [stojaki meblowe], złącza meblowe niemetalowe, nóżki meblowe niemetalowe, prowadnice do szuflad [okucia
meblowe], przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody meblowe], trumny, trumny z drewna, trumny z wikliny, osprzęt niemetalowy do trumien, trumny i urny pogrzebowe, 35 promocja sprzedaży,
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych
ze sprzedażą towarów, organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą
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produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych,
domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone
na rzecz sprzedawców detalicznych, 40 usługi polerowania, usługi
recyklingowe, usługi stolarskie, usługi szlifierstwa optycznego, usługi barwienia elektrolitycznego, usługi powielania 3D, usługi z zakresu polerowania przez ścieranie, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania materiałów.

(111) 305009
(220) 2017 06 01
(210) 472460
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) Nationwide Mutual Insurance Company, Columbus, US.
(540) N
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 03.07.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe, mianowicie zarządzanie, pośrednictwo i zawieranie umów
ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń, zarządzanie
roszczeniami ubezpieczeniowymi i usługi przetwarzania i likwidacji
roszczeń, usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń, usługi finansowe, usługi finansowe, mianowicie pośrednictwo, zarządzanie
i dystrybucja w zakresie rent, funduszy inwestycyjnych, funduszy
rynku pieniężnego, programów emerytalnych, indywidualnych kont
emerytalnych, zarządzanie programami emerytalnymi i aktywami,
usługi bankowe.
(111) 305010
(220) 2017 06 01
(210) 472463
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) ARMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ruda Śląska, PL.
(540) ARMIR
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport drogowy, transport
i składowanie, usługi tranzytowe, usługi w zakresie organizowania
transportu, logistyka transportu, parkowanie i przechowywanie pojazdów, pakowanie i składowanie towarów, pakowanie artykułów
do transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, ładowanie i wyładowywanie pojazdów, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, zarządzanie ruchem pojazdów, magazynowanie,
magazynowanie ładunków, przechowywanie ładunku, dzierżawa
magazynów, wypożyczanie środków transportu, wynajem maszyn
i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem kontenerów, informacja o transporcie, usługi konsultacyjne związane z transportem,
doradztwo w dziedzinie usług transportowych, transport i magazynowanie mrożonek, transport chłodniczy towarów mrożonych,
usługi magazynowania żywności mrożonej, udostępnianie obiektów
i sprzętu do przechowywania żywności mrożonej, przechowywanie
towarów w chłodniach, transport towarów w warunkach chłodniczych, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do chłodni, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania w niskich temperaturach, transport, magazynowanie i przeładowywanie artykułów
spożywczych, transport i magazynowanie produktów świeżych.
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(111) 305011
(220) 2017 06 01
(210) 472468
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) City Forum-City 2
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych: usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych: przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych: publikowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe: badania
rynkowe w celach handlowych. reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa,
wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne,
37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie
drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana,
izolowanie budynków, tynkowanie.
(111) 305012
(220) 2017 06 01
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) SOLO YOU&ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SOLO you & me
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.13.01, 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów reklamowych takich jak: wydawnictwa,
plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie,
różnego rodzaju artykuły upominkowe z nadrukami o charakterze
reklamowym, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
41 usługi w zakresie promowania imprez sportowych, usługi związane
z eksploatacją obiektów i urządzeń sportowych poprzez ich udostępnienie, organizacja i prowadzenie zawodów sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz imprez sportowych wszystkich rodzajów na powietrzu
i w halach, zarówno dla zawodowców jak i amatorów, organizacja
i prowadzenie szkół sportowych, organizowanie obozów sportowych,
organizacja i prowadzenie szkoleń w różnych dyscyplinach sportu,
upowszechnianie sportu, organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej, prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej dla młodzieży, organizowanie
imprez o tematyce sportowej, publikowanie wydawnictw o tematyce
sportowej, organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, sympozjów o tematyce sportowej, usługi klubowe w zakresie sportu, kultury
fizycznej, poprawiania kondycji sportowej i zdrowia, opracowywanie programów szkoleniowych dla treningów podnoszących ogólną
sprawność ruchową.
(111) 305015
(220) 2017 06 02
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) RB Global Promotions Limited, Larnaca, CY.
(540) RB
(540)

(210) 472488

(210) 472469

Kolor znaku: czarny, jansoniebieski
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi reporterskie, usługi edukacyjne, ułsugi rozrywkowe, usługi sportowe.
(111) 305013
(220) 2017 06 02
(210) 472477
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, PL.
(540) Saletromag
(510), (511) 1 nawóz mineralny, produkty chemiczne przeznaczone
dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 305014
(220) 2017 06 02
(210) 472480
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) STOWARZYSZENIE NOWY HUTNIK 2010, Kraków, PL.
(540) KLUB SPORTOWY Hutnik 1950 KRAKÓW

Kolor znaku: niebieski, szary, czerwony, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], audyt przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo związane z audytem, dostarczanie raportów
dotyczących informacji rachunkowych, księgowanie kosztów, audyt
skomputeryzowany, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, księgowość, księgowość administracyjna, księgowość i prowadzenie ksiąg, planowanie podatkowe [rachunkowość], porady
związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, prowadzenie
skomputeryzowanych rejestrów handlowych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla
firm, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunkowość komputerowa,
rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, rachunkowość na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], sporządzanie
bilansów finansowych, sporządzanie dokumentów dotyczących
opodatkowania, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie wyciągów z konta, udostępnianie informacji dotyczących
kont [rachunkowość], usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi
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doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi podatkowe, zarządzanie rachunkami firm, zarządzanie rachunkowością, analizy i raporty
statystyczne, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie danych,
analizy gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści,
analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej,
pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej,
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dostarczanie danych
dotyczących działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo związane z zarządzaniem,
usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
i operacji z zakresu działalności gospodarczej, 36 administrowanie
funduszami i inwestycjami, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych,
usługi zarządzania funduszami powierniczymi na rzecz klientów prywatnych, powiernictwo aktywów w funduszach, usługi finansowania,
doradztwo finansowe, doradztwo finansowe w zakresie podatków,
doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo
i analiza finansowa, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw,
informacje finansowe i wyceny, prognozy finansowe, profesjonalne
usługi konsultacyjne dotyczące finansów, doradztwo podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], oceny finansowe, ekspertyzy
dla celów fiskalnych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące komputerów
i informatyki, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, 45 usługi prawne, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, badania prawne, doradztwo
prawne, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw
własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo związane z ochroną
znaków towarowych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady
prawne i zastępstwo procesowe, sporządzanie ekspertyz prawnych,
usługi adwokackie, usługi arbitrażowe, usługi doradcze w zakresie
prawa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi radców prawnych, usługi w zakresie mediacji, usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie rejestracji firm,
usługi wsparcia prawnego.

(111) 305016
(220) 2017 06 02
(210) 472491
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) MORAWSKI JACEK INSTYTUT AMITY, Warszawa, PL.
(540) AMITY ART
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 usługi edukacyjne.
(111) 305017
(220) 2017 06 02
(210) 472492
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) KLICKA ANNA FIZJOMAMA.PL, Warszawa, PL.
(540) FizjoMAMA
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, książki, szablony kart ciążowych,
35 usługi portalu internetowego, usługi komputerowych kanałów
informacji w dziedzinie medycyny, usługi sprzedaży, reklamy i promocji: aparatów do masażu, sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów
do fizykoterapii, mebli do celów leczniczych, koców, narzut, podkładów, poduszek i kołder do celów leczniczych, bielizny pościelowej
i pościeli, sprzedaż: detaliczna, hurtowa, on-line, wysyłkowa towarów obejmujących: książki, broszury, periodyki, czasopisma, gazety,
produkty ortopedyczne, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń, obsługa zleceń zakupów, marketing, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, 41 usługi promocji zdrowia, usługi edukacyjne
w dziedzinie diagnostyki medycznej, medycyny i rehabilitacji, orga-
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nizacja i prowadzenie kursów, konferencji i sympozjów w dziedzinie
diagnostyki medycznej, medycyny i rehabilitacji, instruktaż w zakresie gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, zajęcia sportowe, informacja w zakresie rekreacji, kształcenie praktyczne w formie warsztatów,
publikacje on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, sympozjów,
seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy, terapeutów, usługi
instruktorów w zakresie gimnastyki, kultury fizycznej, usługi klubów
zdrowia w zakresie poprawy kondycji, prowadzenie działalności rekreacyjnej i sportowej, instruktaż i nauczanie w zakresie kultury fizycznej i gimnastyki, organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz
szkoleń, organizowanie zawodów sportowych, usługi trenera osobistego, pokazy kształcenia praktycznego, organizacja warsztatów
zawodowych i kursów szkoleniowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące
zabiegów terapeutycznych, usługi w zakresie treningu fizycznego,
wydawanie czasopism, wydawanie książek, wydawanie periodyków,
wydawanie publikacji medycznych, usługi szkoleniowe w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów
i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 44 usługi medyczne, usługi diagnostyczne, usługi lekarzy, pielęgniarek, położnych, usługi szpitali, klinik. sanatoriów, usługi fizjoterapeutyczne
i fizykoterapeutyczne, usługi masażu, usługi opieki medycznej pielęgniarskiej, szkoła rodzenia, doradztwo dietetyczne, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, usługi telemedyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego, usługi profilaktyki i leczenia oraz konsultacje
lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych,
usługi w zakresie rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej,
fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej,
masażu, usługi pomocy medycznej, opieka zdrowotna, usługi telemedyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, porady psychologiczne, placówki opieki pielęgniarskiej, usługi kosmetyczne, usługi
terapii dna miednicy, usługi opieki zdrowotnej, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi położnicze, usługi szkoleniowe i doradcze
w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego do odnowy biologicznej, fizjoterapii, fizykoterapii, doradztwo w zakresie leczenia
dolegliwości medycznych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, fizjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaże, opieka
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, rehabilitacja fizyczna, usługi
elektroterapii dla fizjoterapii, usługi poradnictwa medycznego, usługi w zakresie leczenia medycznego.

(111) 305018
(220) 2017 06 02
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) BYRSKI KRZYSZTOF, Wadowice, PL.
(540) MEDICAL WADOWICE
(540)

(210) 472493

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 05.01.01, 24.15.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 305019
(220) 2017 06 02
(210) 472499
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) A&P DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) A&P DEVELOPMENT SP. Z O.O.
(510), (511) 37 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
(111) 305020
(151) 2017 11 21

(220) 2017 06 02
(441) 2017 08 07

(210) 472504
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(732) FLORCZAK RADOSŁAW CREATIVE CAFE, Warszawa, PL.
(540) PIENNA
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, walizy, torby podróżne, torby,
portfele, plecaki, torby szkolne, sakwy, torebki i inne artykuły służące do przenoszenia oraz ich części, parasolki, 25 ubrania, obuwie,
nakrycia głowy, apaszki, chusty, szale, paski, 35 usługi reklamy, zarządzanie i administrowanie w działalności gospodarczej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
sprzedaży i sprzedaży elektronicznej w zakresie artykułów służących
do przenoszenia, toreb i ich części, wyrobów galanteryjnych, ubrań,
obuwia, nakryć głowy, akcesoriów ubraniowych i biżuterii.
(111) 305021
(220) 2017 06 02
(210) 472509
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) BŁACHNIO WIRGINIA POL-MET DYSTRYBYCJA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH, Żanęcin, PL.
(540) GOLDEN PLAST
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, złoty, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14, 26.13.25, 26.11.13
(510), (511) 1 chemia budowlana-środki impregnujące, masy klejowe, silikony, środki do zmywania farb, klejów, rozpuszczalniki
do lakierów, środki gruntujące, preparaty wodoszczelne stosowane
w murarstwie, szkło wodne, plastyfikatory, domieszki, dodatki do betonu i zapraw, 2 rozpuszczalniki, impregnaty do drewna, 17 masy silikonowe i pianki poliuretanowe, montażowe, masy bitumiczne, kauczukowe i izolacyjne, 19 masy uszczelniające i hydroizolacyjne.
(111) 305022
(220) 2017 06 02
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) FR2 FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MECH
(540)

(210) 472510

(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy
(531) 01.01.05, 01.01.10, 21.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 balony szklane jako pojemniki, kubki z papieru lub
tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, słomki do picia, 25 czapki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, kapelusze papierowe jako odzież, nakrycia głowy, odzież, odzież
papierowa, opaski na głowę, pelerynki, 28 balony, konfetti, maski zabawkowe.
(111) 305025
(220) 2017 06 02
(210) 472513
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 10
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PGE Energia Ciepła
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych
w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy
i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych, usługi ślusarskie,
usługi hydrauliczne, usługi szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie i naprawianie 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 energii i paliw, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie paliw, recykling
paliw.
(111) 305026
(220) 2017 06 02
(210) 472514
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) BUNSHA, Hem, FR.
(540) ZE SZCZĘŚCIEM CI DO TWARZY
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, piżamy, krawaty, szaliki,
szarfy [do ubrania], kołnierzyki [odzież],narzutki na ramiona i kołnierze odpinane, paski [odzież], rękawiczki [odzież], podwiązki, nakrycia
głowy, kapelusze, czapki [nakrycia głowy], skarpetki, pończochy, rajstopy, obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], stroje na maskaradę, przebrania, wyprawki dziecięce [odzież], futra [odzież], wyroby pończosznicze.

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 305023
(220) 2017 06 02
(210) 472511
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 10
(732) KRASZEK JANUSZ, Warszawa, PL.
(540) TyParty.pl
(510), (511) 21 balony szklane jako pojemniki, kubki z papieru lub
tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, słomki do picia, 25 czapki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, kapelusze papierowe jako odzież, nakrycia głowy, odzież, odzież
papierowa, opaski na głowę, pelerynki, 28 balony, konfetti, maski zabawkowe.
(111) 305024
(220) 2017 06 02
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) KRASZEK JANUSZ, Warszawa, PL.
(540) TyParty.pl
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(210) 472512

(111) 305027
(220) 2017 06 05
(210) 472520
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) KRUSZYŃSKA ANNA FIRMA KONFEKCYJNA DALBE, Chechło
Pierwsze, PL.
(540) ilpiu
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 305028
(220) 2017 06 05
(210) 472532
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) HYDROPARTS K. CHLABICZ SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.
(540) KREATEC
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, przenośne struktury metalowe,
konstrukcje stalowe [budownictwo], kosze metalowe, 7 betoniarki,
brony, kosiarki, kultywatory [maszyny], maszyny rolnicze, młynki
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do mielenia mąki [maszyny], narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie
ręcznym, świdry wiertnicze [części maszyn], 12 betoniarki [samochody], samochody, podwozia pojazdów, przyczepy [pojazdy].

(111) 305029
(220) 2017 06 05
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) SKOWRONEK DANIEL, Czarna, PL.
(540) EUROTEC Germany
(540)

(210) 472533

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.11.08, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, 8 narzędzia ręczne.
(111) 305030
(220) 2017 06 05
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) ZM WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WOLA
(540)

(210) 472534

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.07.25, 26.03.06, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, w szczególności: silniki
wysokoprężne, silniki gazowe i zespoły napędowe, zespoły prądotwórcze.
(111) 305031
(220) 2017 06 05
(210) 472544
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING GROUP,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) DistriTech
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usługi pośrednictwa w handlu, reklama, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakres ie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 305032
(220) 2017 06 05
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) ŁUCZAK KRYSTIAN, Bielawy, PL.
(540) dekolo pl WSZYSTKO DLA KREATYWNYCH
(540)

(210) 472547

Kolor znaku: fioletowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 akwarele, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
aplikacje w postaci kalkomanii, arkusze do pakowania z papieru, arkusze rytownicze, aromatyczne materiały do modelowania, artykuły
biurowe, atramenty, bibułka, brystol, celofan, chiński tusz, drukowane wzory, emblematy papierowe, etykietki na prezenty, etykiety
tekturowe, etykiety z papieru, figurki wykonane z papieru, figurki
wykonane z tektury, fiszki, flamastry, folia do pakowania prezentów,
gąbki do nakładania farby, glina do modelowania, gumki, igły, rylce stalowe do akwafort, kalka kreślarska, kalka techniczna, kamienie
atramentowe [kałamarze], kamienie pisarskie, kartki okolicznościo-

1699

we, karton do wycinania szablonów, kokardy do pakowania ozdobnego, kokardy papierowe, kokardy papierowe do pakowania prezentów, kolaże, kolorowe długopisy, kolorowe ołówki grafitowe, kreda
do użytku przez artystów, krepina, krzywiki rysownicze, kuwety malarskie, linijki do rysowania, litery do kalkomanii na sucho, makiety
architektoniczne, markery, pisaki, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania dla artystów, materiały do opakowywania,
materiały do rysowania, materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
materiały przeznaczone dla artystów, mazaki, naklejki, ołówki, opakowania na prezenty, ozdobne kokardy do pakowania, ozdobne kokardy papierowe do pakowania, ozdobne rzeźby wykonane z masy
papierowej, ozdoby do ołówków, ozdoby papierowe na przyjęcia,
palety dla malarzy, papeteria zapachowa, papier do kaligrafii, papier
do kalkomanii, papier do owijania i pakowania, papier do reprodukcji, papierowe serwetki do użytku domowego, pastele dla artystów,
patyczki do mieszania farb, pergamin, pędzelki do rysowania, pędzle,
pędzle artystyczne, pinezki, pióra dla artystów, płótna dla artystów,
podpórki ręki dla malarzy, przekładki do zeszytów, przybory do szkicowania, przyrządy do rysowania, ryciny i ich reprodukcje, ryty artystyczne, samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, statuetki
z masy papierowej, stemple do pieczętowania, stojaki na akcesoria
biurkowe, szablony [artykuły piśmienne], szkice, sznurek introligatorski, sztalugi dla artystów, tkaniny introligatorskie, upominkowe artykuły papiernicze, wygładzony papier wysokiej jakości dla artystów,
wykroje krawieckie do rysowania, 20 dekoracje wiszące [ozdoby],
dekoracje z tworzyw sztucznych do ciast, figurki drewniane, figurki
wykonane z tworzyw sztucznych, figurki z wosku, figurki z żywicy
odlewane na zimno, formy gipsowe do odlewania materiałów ceramicznych, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
modele ozdobne z tworzyw sztucznych, modele wykonane z drewna [ozdoby], ozdobne rzeźby wykonane z gipsu, ozdobne rzeźby
wykonane z wosku, ozdobne rzeźby wykonane z drewna, pudełka
drewniane, tablice ozdobne wykonane z gipsu, tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, tablice ozdobne wykonane z wosku,
wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby artystyczne wykonane z gipsu, wyroby artystyczne wykonane z drewna, wyroby artystyczne wykonane z wosku, wyroby wikliniarskie,
24 dekoracje ścienne z tkanin, dekoracyjne tekstylne serwety na stół,
fizelina, fizeliny wykonane z materiałów nietkanych, materiały na fizelinę, materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz],
tiul, tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, tkaniny
do dekoracji wnętrz, tkaniny hafciarskie, tkaniny w rolkach, 26 agrafki, aplikacje [pasmanteria], błyskawiczne zamki, broszki [dodatki
do ubrań], cekiny, cekiny do ozdabiania, nie z metali szlachetnych, cekiny do ubrań, ćwieki do odzieży, dekoracyjne akcesoria do włosów,
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
elastyczne wstążki, falbany do odzieży, frędzle, girlandy [hafty], guziki, hafty, igły, klamry do odzieży, kokardy do odzieży, kokardy, rozety,
kompozycje z kwiatów sztucznych, koraliki do ozdabiania, koraliki
do wyrobów rękodzielniczych, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, koronka, koronkowe ozdoby, łaty haftowane, materiał elastyczny
używany w krawiectwie damskim, metalowe oczka do odzieży, nawlekacze do igieł, oczka do odzieży, ozdobne guziki, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, pasmanteria, przybory do fastrygowania [szpilki], ramki do szydełkowania, sprzączki
do odzieży, sznurki do odzieży, szpilki, sztuczne bukieciki [przypinane do sukni], sztuczne drzewa, inne niż choinki, sztuczne girlandy
i wieńce, sztuczne kwiaty w bukietach, sztuczne kwiaty z papieru,
sztuczne kwiaty z tkanin, sztuczne kwiaty z tworzyw sztucznych,
sztuczne listowie, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne wieńce, szydełka, tasiemki do obszywania brzegów, tekstylne kokardy
ozdobne do dekoracji, wieńce z kwiatów sztucznych, wstążki, wstęgi
do dekorowania, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
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ku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do szycia, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z jednorazowymi wyrobami papierowymi.

(111) 305033
(220) 2017 06 05
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) FUNDACJA FAST FORWARD, Poznań, PL.
(540) SPRING BREAK
(540)

(210) 472549

(111) 305036
(220) 2017 06 05
(210) 472561
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) LOPREZON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 305037
(220) 2017 06 05
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) SKOWRONEK DANIEL, Czarna, PL.
(540) BAVARIA Elektro Werkzeuge
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielonym, ciemnozielonym,
zielonym, jasnoniebieskim, ciemnoróżowym
(531) 26.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 305034
(220) 2017 06 05
(210) 472554
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) CHB HELLAS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) CHB HELLAS-POLSKA
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, szary
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 29 oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, owoce w puszkach, 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, karczochy świeże, kompozycje świeżych owoców, ogórki świeże, owoce
cytrusowe świeże, owoce świeże, papryki [rośliny], pomarańcze, pory
świeże, rabarbar świeży, sałata świeża, szpinak świeży, świeże ziemniaki, warzywa świeże, winogrona świeże, 32 napoje bezalkoholowe,
35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], obsługa administracyjna firm na zlecenie, 39 dostawa towarów, fracht (przewóz towarów), informacja o transporcie, pośrednictwo frachtowe, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, transport.
(111) 305035
(220) 2017 06 05
(210) 472560
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) 7PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Warszawa, PL.
(540) LiLY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 5 suplementy diety: żelki, lizaki, gumy.
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(210) 472564

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 25.05.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, 8 narzędzia ręczne.
(111) 305038
(220) 2017 06 05
(210) 472566
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING GROUP,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) DistriGate
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usługi pośrednictwa w handlu, reklama, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 305039
(220) 2017 06 05
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) INVENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) INVENTUS
(540)

(210) 472567

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 brukarstwo i kafelkowanie, budowa części budynków, budowa podłóg, budowa przeszklonych pomieszczeń, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie
elewacji budynków, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie maszyn, czyszczenie okien, czyszczenie pokryć podłogowych, czyszczenie powierzchni handlowych, czyszczenie powierzchni podłóg,
czyszczenie powierzchni sufitów, czyszczenie powierzchni ścian,
czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie stoisk wystawowych, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
instalacja izolacji na murach szczelinowych, instalacja izolacji rur,
instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja materiałów
izolacyjnych, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacja odgromników, instalacja osprzętu
i wyposażenia w budynkach, instalacja pokryć dachowych, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja sprzętu ochroniarskiego
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i bezpieczeństwa, instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, instalacja systemów oświetleniowych, instalowanie okien,
instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalowanie
podwójnych szyb, instalowanie ram okiennych, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych
w budynkach, izolacja dachów, izolacja rur, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja ścian zewnętrznych,
izolacja termiczna budynków, izolacja termiczna okien, izolowanie
budynków, konserwacja budynków, konserwacja dachów, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja i naprawa rurociągów, konserwacja i naprawa rynien dachowych, konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, konserwacja instalacji przemysłowych,
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja okien,
konserwacja rur kanalizacyjnych, konsultacje budowlane, malowanie budynków, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, montaż belkowania dachu, montaż drzwi i okien, montaż folii okiennych, montaż
i naprawa szkła płaskiego, montaż instalacji przemysłowych, montaż
izolacji do budynków, montaż okuć okiennych, montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż
podłóg podniesionych, montaż rusztowań, montaż ścian działowych
kartonowo-gipsowych, murarstwo, mycie okien, mycie pojazdów
mechanicznych, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nakładanie farb ochronnych na budynki, nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie powłok na budynki,
naprawa budynków, naprawa fasad, naprawa i izolacja połączeń
okiennych, naprawa i konserwacja budynków biurowych, naprawa
i konserwacja budynków mieszkalnych, naprawa i renowacja budynków, naprawa instalacji sanitarnych, naprawa lub konserwacja taboru kolejowego, naprawcze roboty budowlane, naprawy budynków,
naprawy elementów betonowych, oczyszczanie ulic, odnawianie
i renowacja budynków, odnawianie wnętrz budynków, okna (czyszczenie-), powlekanie murów, powlekanie rur, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, przygotowanie powierzchni podłóg
do położenia podkładów i pokryć, przygotowanie powierzchni schodów do położenia podkładów i pokryć, remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja i naprawa budynków, renowacja
szyb, rozbiórka budynków, rozbiórka dachów, rozbiórka kominów,
rozbiórka konstrukcji, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności
publicznej, sprzątanie domów, sprzątanie fabryk, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie placów budowy, sprzątanie poddaszy, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń na ładunki,
sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie szpitali, sprzątanie
terenów miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych, szlifowanie podłóg, tynkowanie, udzielanie
informacji związanych z renowacją budynków, udzielanie informacji
związanych ze sprzątaniem budynków, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, udzielanie
informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, układanie dachówek i płytek łupkowych, układanie parkietów, układanie płytek
podłogowych, układanie pokryć podłogowych, układanie pokryć
sufitów, układanie przewodów głównych, układanie rur, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi czyszczenia biur,
usługi czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia związane
ze sprzątaniem przemysłowym, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze
dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradztwa budowlanego, usługi doszczelniania budynków, usługi dozorcze i pielęgnacji
budynków, usługi instalacji dachów, usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi
izolacyjne, usługi malarskie, usługi montażowe rusztowań budowlanych, usługi mycia ciśnieniowego, usługi oczyszczania ulic, usługi
odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi portierskie [dozorowania i stróżowania], usługi rozbiórkowe, usługi sprzątania, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb,
okien i rolet, usługi szklenia budynków, usługi tynkowania, usługi
uszczelniania i wodouszczelniania budynków, usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, usługi w zakresie montażu i naprawy szkła płaskiego, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi
w zakresie mycia budynków, usługi w zakresie nakładania powłok
ochronnych na zewnątrz budynków, usługi w zakresie oczyszczania
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przez piaskowanie, usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie,
usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów
przemysłowych w celu ich konserwacji, usługi w zakresie powlekania
podłóg, usługi w zakresie remontów budynków, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi wykonawców w zakresie
instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, usług zabezpieczania przed korozją, usługi zabezpieczania
przed wilgocią, usługi zamiatania ulic, usługi zarządzania budową,
usługi zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa
lub leśnictwa, uszczelnianie budynków, uszczelnianie nawierzchni,
wstawianie szkła i wstawianie szyb, wymiana okien, wymiana ram
okiennych, zamiatanie dróg.

(111) 305040
(220) 2017 06 05
(210) 472573
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING GROUP,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) AppLabs
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usługi pośrednictwa w handlu, reklama, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 305041
(220) 2017 06 05
(210) 472578
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Derma-SkinVet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 305042
(220) 2017 06 05
(210) 472581
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) ImunostimVet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 305043
(220) 2017 06 05
(210) 472582
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) UrinariVet Suport Ha
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 305044
(220) 2017 06 05
(210) 472584
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) BioSpiruVet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 305045
(151) 2017 11 14

(220) 2017 06 05
(441) 2017 07 24

(210) 472594
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(732) RYBICKI SEBASTIAN NETKOMP, Bydgoszcz, PL.
(540) PANTERA BIZNESU
(540)

i podróży, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
informacja o edukacji, informacja o rozrywce, informacja o rekreacji,
organizowanie koncertów, organizowanie uroczystości, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów związanych ze sportem i kulturą, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie
występów na żywo.

Kolor znaku: czarny, ciemnożółty
(531) 03.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, audyt działalności gospodarczej,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania w zakresie biznesu, outsourcing [doradztwo biznesowe],
publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, doradztwo biznesowe, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych.

(111) 305049
(220) 2017 06 06
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki, PL.
(540) Mr. Omlet
(540)

(111) 305046
(220) 2017 06 05
(210) 472599
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) UNISERV-PIECBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) UNiSERV
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 11.01.05, 09.07.19, 26.11.01,
26.11.08, 26.11.11, 29.01.07
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe posiłki
zawierające (głównie) jajka, omlety, jaja ptasie i produkty z jaj mianowicie omlety, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki, sezamu, krakersy, kluski,
knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery mianowicie gotowe desery
[wyroby cukiernicze], gotowe spody do ciast, naleśniki, naleśniki
[cienkie], ciasto naleśnikowe, cienkie naleśniki (popadoms), cienkie
kruche naleśniki (papad), małe grube naleśniki (pikelet), okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], placki, gotowe ciasto na placki,
placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, placki z nadzieniem z warzyw, cienkie kruche placki z przyprawami [papad], cienkie kruche
placki z przyprawami [poppadom], ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże mianowicie ciasto do robienia naleśników, mieszanki do naleśników, mieszanki błyskawiczne do naleś.

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony
(531) 21.03.14, 26.02.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstrukcji
metalowych [budownictwo], konstrukcje stalowe [budownictwo],
kominy metalowe, 11 chłodnie, urządzenia do schładzania wody,
19 konstrukcje budowlane niemetalowe, kominy niemetalowe, silosy niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 37 konsultacje
budowlane, nadzór budowlany, budownictwo, 42 projektowanie
budowlane.
(111) 305047
(220) 2017 06 07
(210) 472603
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) MIECZKOWSKA MARTA DEVIL-CARS, Białystok, PL.
(540) DEVIL-CARS AUTO MOTO PREZENT MOTORYZACYJNY PL
(540)

(531) 27.05.01, 24.07.23, 26.04.09
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym wypożyczanie autokarów, samochodów i samochodów wyścigowych, 41 organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
(111) 305048
(220) 2017 06 06
(210) 472612
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW, Dzierżoniów, PL.
(540) Dzierżoniów nastraja pozytywnie
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 biurowe artykuły papiernicze, afisze, plakaty, ulotki,
broszury, magazyny, drukowane foldery informacyjne, kalendarze,
książki, albumy, widokówki, 35 organizowanie targów i wystaw w celach reklamowych, publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, sponsoring promocyjny, usługi reklamowe w zakresie turystyki

(111) 305050
(220) 2017 06 06
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka, PL.
(540) fitek
(540)

(210) 472616

(210) 472619

Kolor znaku: zielony, różowy, czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów).
(111) 305051
(220) 2017 06 06
(210) 472620
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) KAWAŁKOWSKA AGNIESZKA DE VILLE BIOTECHNOLOGY,
Rybie, PL.
(540) De Ville
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, tak
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, hurtowniach, za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą i środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, następujących produktów: autoklawy
parowe laboratoryjne i przemysłowe, zmywarki do szkła i narzędzi
laboratoryjnych, komory i nawiewy laminarne, pompy i automaty
dozujące i napełniające, próbniki powietrza, aparatura do walidacji
procesów temperaturowych (termicznych), laboratoryjne urządzenia termostatyczne, laboratoryjne urządzenia do przygotowywania
próbek, 37 naprawa, konserwacja, kalibracja i walidacja aparatury
i urządzeń laboratoryjnych.

(111) 305052
(220) 2017 06 06
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków, PL.
(540) MASTER BUDOWNICTWO
(540)

(210) 472623

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
malinowy, różowy, fioletowy
(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 asfaltowanie, betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa basenów, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części
budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa dróg, budowa dróg na zamówienie, budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa fundamentów dróg, budowa ganków, budowa jezdni, budowa kominów, budowa kuchni,
budowa nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa podłóg, budowa pomieszczeń, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa przybudówek, budowa saun,
budowa schodów z drewna, budowa stalowych wyrobów, budowa
stropów, budowa ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścian osłonowych, budowa ścianek działowych, budowa
utwardzanych miejsc parkingowych, budownictwo, burzenie konstrukcji, ciesielstwo, czyszczenie budynków, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, czyszczenie elewacji budynków,
czyszczenie higieniczne budynków, czyszczenie okien, czyszczenie
pokryć podłogowych, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie sufitów akustycznych, czyszczenie układów wodociągów, demontaż energetycznych linii
przesyłowych, demontaż linii wysokiego napięcia, demontaż maszyn, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego,
drążenie studni, drenaż gruntu, eliminowanie robactwa inne niż
w rolnictwie, fumigacja budynków przeciwko szkodnikom, impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, impregnowanie
powierzchni preparatami do odstraszania zwierząt, informacja budowlana, informacja o najmie sprzętu budowlanego, informacja
o naprawach, instalacja alarmów, instalacja anten satelitarnych, instalacja basenów, instalacja folii okiennych, instalacja izolacji na murach szczelinowych, instalacja izolacji rur, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja maszyn, instalacja materiałów
izolacyjnych, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacja mebli, instalacja ogniw i modułów
fotowoltaicznych, instalacja okablowania w budynkach do przekazu
telekomunikacyjnego, instalacja osprzętu do zamków, instalacja
osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja pieców przemysłowych, instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, instalacja
pokryć dachowych, instalacja samozamykaczy do drzwi, instalacja
sprzętu do prania i kuchennego, instalacja sprzętu hydraulicznego,
instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, instalacja sprzętu
komputerowego dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa,
instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, instalacja
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systemów do odprowadzania wody deszczowej, instalacja systemów
do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów oprzyrządowania, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych,
instalacja systemów oświetleniowych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja szamb, instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach,
drzwiach i szklarniach, instalacja szkła w cieplarniach, oknach,
drzwiach i szklarniach, instalacja urządzeń do gotowania, instalacja
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja
urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja wind, instalacja zbiorników
na wodę deszczową, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalowanie
domowych urządzeń zabezpieczających, instalowanie generatorów
prądu, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
odbiorników radiowych, instalowanie okien, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, instalowanie oszklonych
konstrukcji budowlanych, instalowanie paneli kolorowych na fasadach budynków, instalowanie podwójnych szyb, instalowanie ram
okiennych, instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, instalowanie wewnętrznych ścianek
działowych w budynkach, instalowanie wyposażenia budynków, instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami na oknach otwieranych
pionowo, instalowanie zasuw, instalowanie, konserwacja i naprawa
sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, izolacja dachów, izolacja
rur, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów,
izolacja ścian zewnętrznych, izolacja termiczna okien, izolowanie budynków, izolowanie budynków gotowych, izolowanie budynków
w trakcie budowy, karczowanie korzeni drzew, konserwacja basenów, konserwacja budynków, konserwacja dachów, konserwacja
dróg, konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja i naprawa kanałów deszczowych, konserwacja i naprawa podłóg, konserwacja
i naprawa rur odpływowych, konserwacja i naprawa rurociągów,
konserwacja i naprawa rynien dachowych, konserwacja i naprawa
systemów zawierających węże doprowadzające płyny, konserwacja
i naprawa wyposażenia budynków, konserwacja nieruchomości,
konserwacja okien, konserwacja przewodów, konserwacja rur kanalizacyjnych, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, konserwacja systemów odprowadzania nieczystości, szamb,
konserwacja urządzeń automatycznych, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja wind, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konsolidacja gruntu, konstrukcja budynków, konsultacje budowlane,
kontrole konstrukcji w celu wykrycia korników, kopanie ziemi, kruszenie betonu, lakierowanie, lakierowanie desek, lakierowanie materiałów z kartonu, lakierowanie mebli, malowanie, malowanie budynków, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie lub
naprawa znaków, malowanie mebli, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, malowanie natryskowe, malowanie ram okiennych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż belkowania dachu, montaż
dodatkowej warstwy szkła, montaż drzwi i okien, montaż folii okiennych, montaż grillów, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, montaż i naprawa anten, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż
i naprawa szkła płaskiego, montaż instalacji do zmiękczania wody,
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych,
montaż izolacji do budynków, montaż kotew w skałach, montaż
ogrodzeń, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, montaż
okuć do drzwi, montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych,
montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg podniesionych, montaż półpięter, montaż rusztowań, montaż stojaków i półek, montaż
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szafek kuchennych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, montaż tymczasowych barierek, montaż urządzeń grzewczych, montaż wyposażenia kuchennego, montaż zestawów półek,
montaż zmiękczaczy wody, montaż, instalacja konstrukcji budynków, montaż, instalacja półek, murarstwo, mycie okien, nadawanie
faktury sufitom lub ścianom, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad
budowaniem konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór
nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków, nakładanie faktur na sufity, nakładanie farb ochronnych na budynki, nakładanie farb ochronnych
na drewno, nakładanie farby w sprayu, nakładanie folii zabezpieczających na szyby, nakładanie jastrychów, nakładanie osłon na kable,
nakładanie osłon na światłowody, nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie powłok na baseny pływackie, nakładanie powłok
na budynki, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, nakładanie
powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, nakładanie powłok
ochronnych na powierzchnie zbiorników, nakładanie powłok w celu
naprawy powierzchni budynków, nakładanie powłok w celu naprawy ścian, nakładanie wodoodpornych wykładzin, nakładanie wylewki posadzkowej, naprawa artykułów z żelaza, naprawa budynków,
naprawa budynków zniszczonych przez ptaki, naprawa dachów, naprawa fasad, naprawa i izolacja połączeń okiennych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, naprawa i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, naprawa i konserwacja instalacji
do wytwarzania energii, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych,
naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia,
naprawa i konserwacja wind, naprawa i renowacja budynków, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz,
naprawa instalacji sanitarnych, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn
do produkcji energii, naprawa lub konserwacja szyldów, naprawa lub
konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa ogrodzeń,
naprawa okien, naprawa sufitów, naprawa systemów doprowadzania gazu, naprawa systemów kanalizacji, naprawa szyldów, naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa wykładzin sufitowych, naprawcze roboty budowlane, naprawy betonu, naprawy
budynków, naprawy elementów betonowych, nawadnianie gruntów, niszczenie robactwa inne niż w rolnictwie, niszczenie szkodników
inne niż w rolnictwie, niszczenie szkodników inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie, nitowanie, obróbka przeciwkorozyjna,
oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, oczyszczanie strumieniowo-ścierne
powierzchni metalowych, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, oczyszczanie terenu, oczyszczanie zbiorników na wodę, odnawianie budynków, odnawianie i renowacja budynków, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, odnawianie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, odnawianie kuchni, odnawianie
wnętrz budynków, odwierty gazu, odwierty gazu i ropy naftowej,
odymianie budynków przeciwko robactwu, odymianie budynków
przeciwko szkodnikom, odymianie towarów przeciwko robactwu,
odymianie towarów przeciwko szkodnikom, powlekanie betonu, powlekanie kanałów ściekowych, powlekanie murów, powlekanie przewodów, powlekanie rur, powlekanie, malowanie, prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie
budowy, przekopywanie, wykopywanie, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, przygotowanie powierzchni schodów do położenia podkładów i pokryć, przygotowywanie terenu pod budowę, regulacja nachylenia gruntu, remont
nieruchomości, renowacja betonu, renowacja budynków, renowacja
i naprawa budynków, renowacja instalacji elektrycznych, renowacja
kuchni, renowacja powłok cynowych, renowacja rur kanalizacyjnych,
renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, restauracja budynków, rozbieranie dróg, rozbiórka budynków,
rozbiórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka rusztowań, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwisowanie przewodów, serwisowanie rur kanalizacyjnych,
specjalistyczne odnawianie budynków, spoinowanie murów, spręża-
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nie betonu, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych,
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie placów budowy, sprzątanie
poddaszy, stabilizacja gruntu, stawianie domów z prefabrykatów,
stawianie fundamentów, stawianie szyldów, szlifowanie papierem
ściernym, szlifowanie podłóg, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tworzenie faktury ścian, tynkowanie, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych,
udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków,
udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji
w związku z naprawą lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń
i instalacji do gotowania, udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i urządzeń malujących, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i narzędzi do obróbki metali, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym
do czyszczenia podłóg, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją szyldów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją zbiorników zasobnikowych, udzielanie informacji związanych z odbudową budynków,
udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, udzielanie
informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych, udzielanie informacji związanych z usługami polerowania
podłóg, udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków,
udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, udzielanie informacji, porad i konsultacji
na temat czyszczenia, układanie i zakopywanie kabli, układanie kabli naziemnych, układanie kabli w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, układanie kabli ziemnych, układanie nawierzchni
drogowych, układanie parkietów, układanie płytek podłogowych,
układanie podłóg warstwowych, układanie pokryć podłogowych,
układanie pokryć sufitów, układanie przewodów głównych, układanie przewodów telekomunikacyjnych, układanie rur, układanie sufitów, układanie wykładziny dywanowej, usługi brukarskie, usługi budowlane, usługi budowlane doradztwa inżynieryjnego, usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie usuwania gruzu z budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi czyszczenia basenów, usługi
czyszczenia kanalizacji, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, usługi
czyszczenia sufitów, usługi dekarskie, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, usługi demontażu, usługi dezodoryzacji, usługi
dezynfekcji, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze dotyczące instalacji
wind osobowych, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, usługi doradcze w zakresie asfaltowania, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze w zakresie instalacji
systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie konserwacji
budynków, usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, usługi doradcze w zakresie konserwacji mocowań, usługi
doradcze w zakresie kopania w ziemi, usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, usługi doradcze związane z instalacją mocowań, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków, usługi doszczelniania budynków,
usługi drenażowe, usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków,
usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, usługi inspekcji budowlanej w trakcie prac budowlanych, usługi instalacji dachów, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, usługi instalowania rur, usługi
izolacyjne, usługi konserwacji i naprawy budynków świadczone
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przez majstrów, usługi konserwacji podłóg, usługi konserwacji rur,
usługi malarskie, usługi malowania dekoracyjnego, usługi malowania domów, usługi mechanicznego podnoszenia w przemyśle budowlanym, usługi montażowe rusztowań budowlanych, usługi montażu kuchni, usługi montażu wind, usługi mycia ciśnieniowego,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów, usługi naprawcze w zakresie
pokryć ścian, usługi naprawy rur odpływowych, usługi odnawiania
budynków, usługi poziomowania betonu, usługi renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, usługi renowacji w zakresie rur odpływowych, usługi rozbiórkowe, usługi sprzątania, usługi spulchniania
betonu, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi szklenia budynków, usługi tynkowania, usługi układania płytek ceramicznych,
usługi układania przewodów elektrycznych, usługi układania rur,
usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, usługi uszczelniania wnętrz, usługi w zakresie cementacji, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania kotew do murów szczelinowych,
usługi w zakresie instalowania rur odpływowych, usługi w zakresie
konstrukcji hydraulicznych, usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi w zakresie mycia budynków, usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków, usługi w zakresie napraw przewodów,
usługi w zakresie napraw rur, usługi w zakresie oczyszczania przez
szorowanie, usługi w zakresie powlekania podłóg, usługi w zakresie
przenoszenia mas ziemnych, usługi w zakresie remontów budynków,
usługi w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wkładanie prętów wzmacniających, usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie cementu, usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, usługi
w zakresie stabilizacji gleby poprzez zagęszczanie wibracyjne, usługi
w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wkładanie prętów wzmacniających, usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie
cementu, usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie
zaprawy murarskiej, usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez zagęszczanie wibracyjne, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez
wkładanie prętów wzmacniających, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie cementu, usługi w zakresie stabilizacji
terenu poprzez wstrzykiwanie zaprawy murarskiej, usługi w zakresie
stabilizacji terenu poprzez zagęszczanie wibracyjne, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie wykopywania,
usługi w zakresie wyściełania rur, usługi w zakresie zabezpieczania
przed wilgocią budynków w trakcie budowy, usługi wbijania pali,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji grzewczej, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, usługi zabezpieczania przed korozją, usługi zabezpieczania
przed wilgocią, usługi zarządzania budową, usługi zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, ustawianie
pieców, usuwanie graffiti, usuwanie nawierzchni, usuwanie rdzy,
usuwanie wycieków, uszczelnianie betonu, uszczelnianie budynków,
uszczelnianie dróg, uszczelnianie i rozbieranie dróg, uszczelnianie
nawierzchni, wbijanie pali, wiercenie, wiercenie studni, wiercenie
studni wodnych, wiercenie w celu wydobycia ropy naftowej, wiercenie w skałach, wstawianie szkła, wstawianie szkła i wstawianie szyb,
wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, wykonywanie obrzutki na budynkach, wykrywanie nieszczelności w budynkach, wylewanie, układanie fundamentów, wymiana cegieł i przebudowa
pieców, wymiana okien, wymiana ram okiennych, wynajem sprzętu
budowlanego, wyrównywanie betonu, wyrównywanie terenu budowy, wysadzanie gruntu, wysadzanie skał, wytępianie plagi grzybów
z drewna, wzmacnianie fundamentów zaczynem cementowym,
wzmacnianie gruntu, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, zabezpieczanie przed korozją,
zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, zabezpieczanie
przed przeciągami, uszczelnianie, zabezpieczanie przed wilgocią
w czasie budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, zapobieganie dostawaniu się pyłu do budynków, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zapobieganie zapadaniu
się budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miej-
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scu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie
projektem budowy, zbrojenie budynków, zwalczanie szkodników,
zwalczanie szkodników w budynkach, zwalczanie szkodników
w związku z ptakami, zwalczanie termitów.

(111) 305053
(220) 2017 06 06
(210) 472630
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 10
(732) SKRZYPIEC FILIP, Jelenia Góra, PL.; KASPEREK SYLWIA,
Dziwiszów, PL.
(540) key&med
(540)

Kolor znaku: granatowy, fioletowy
(531) 14.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne, weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 sprzedaż aparatury i instrumentów medycznych, chirurgicznych,
stomatologicznych, weterynaryjnych, sprzedaż protez kończyn, oczu
i zębów, sprzedaż artykułów ortopedycznych, sprzedaż materiałów
do zszywania stosowanych w chirurgii, sprzedaż urządzeń do obróbki fibryny bogatopłytkowej, probówek do próżniowego poboru
krwi, probówek do fibryny bogatopłytkowej, stojaków na probówki
do próżniowego poboru krwi, wirówek laboratoryjnych do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej, 39 dystrybucja aparatury i instrumentów medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych, weterynaryjnych, dystrybucja protez kończyn,
oczu i zębów, dystrybucja artykułów ortopedycznych, dystrybucja
materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, dystrybucja urządzeń do obróbki fibryny bogatopłytkowej, probówek do próżniowego poboru krwi, probówek do fibryny bogatopłytkowej, stojaków
na probówki do próżniowego poboru krwi, wirówek laboratoryjnych
do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny
regeneracyjnej i estetycznej, organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu medycyny regeneracyjnej i estetycznej, organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu medycyny regeneracyjnej i estetycznej, organizowanie i prowadzenie konferencji
z zakresu medycyny regeneracyjnej, organizowanie i prowadzenie
kongresów z zakresu medycyny regeneracyjnej, organizowanie
i prowadzenie seminariów z zakresu medycyny regeneracyjnej, organizowanie i prowadzenie sympozjów z zakresu medycyny regeneracyjnej, 42 badania naukowe i usługi naukowe w dziedzinie medycyny, prace rozwojowe w dziedzinie medycyny.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 305054
(220) 2017 06 06
(210) 472631
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 10
(732) SADURA TOMASZ PPHU SAVI, Wiśniowa Góra, PL.
(540) SVR
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.07.03, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna
termoaktywna, odzież sportowa, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży i dodatków odzieżowych.
(111) 305055
(220) 2017 06 06
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) MANGO RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

(210) 472635
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(540) mango Resort & Spa
(540)

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
hotelami, zarządzanie restauracjami, reklama, 43 usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, bary, hotele, kawiarnie, restauracje, catering, domy turystyczne, rezerwacje hotelowe, wynajem sal, 44 usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(111) 305056
(220) 2017 06 06
(210) 472638
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 10
(732) MICHALAK TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz, PL.
(540) Michalak Trans
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 305057
(220) 2017 06 06
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) City FORUM
(540)

(210) 472639

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa,
wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne,
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37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie
drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana,
izolowanie budynków, tynkowanie.

(111) 305058
(220) 2017 06 06
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 10
(732) GALAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) G GALAKTYKA
(540)

(210) 472641

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, 28 gry, zabawki.
(111) 305059
(220) 2017 06 07
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) Ferrero S.p.A, Alba, IT.
(540) Kinder. Wierzymy w Świętego Mikołaja
(540)

(210) 472668

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, herbatniki, ciasta
i ciastka, czekolada i wyroby czekoladowe, cukierki, lody jadalne.
(111) 305060
(220) 2017 06 08
(210) 472689
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) FUNDACJA LEGII, Warszawa, PL.
(540) Fundacja Legii
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej i sportowej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, udzielanie Informacji w sprawach działalności gospodarczej,
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, promowanie koncertów muzycznych, promowanie działalności
gospodarczej, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług
sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów
i usług z działalnością sportową, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami
sportowymi, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej,
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36 zbiórka funduszy na cele dobroczynne, prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz leczenia, rehabilitacji oraz zakup leków
i sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz osób objętych opieką fundacji,
usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup
leków oraz materiałów higienicznych dla pacjentów oddziałów szpitalnych, zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów
szpitalnych, usługi zbiórki funduszy na rzecz organizacji szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego, usługi zbiórki funduszy
na cele stypendiów fundowanych dla dzieci i młodzieży, dla niepełnosprawnych sportowców, kombatantów, żołnierzy niepełnosprawnych
w wyniku działań bojowych, usługi zbiórki funduszy w celu pomocy
w wyposażaniu szkół klubów sportowych ośrodków rehabilitacyjnych
w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, finansowanie działań mających
na celu przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych fizycznie
i umysłowo, finansowanie inwestycji związanych z działalnością sportową, służbą zdrowia i pomocą społeczną, usługi wynajmowania
i dzierżawy nieruchomości, usługi wynajmowania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, konferencyjnych, budynków
i obiektów konferencyjnych, turystycznych, wypoczynkowych i hotelowych, usługi wynajmowania nieruchomości do prowadzenia
działalności hotelowej, do prowadzenia usług medycznych i rehabilitacyjnych, na sale konferencyjne oraz do prowadzenia usług gastronomicznych, wynajmowanie nieruchomości nie zabudowanych, sponsorowanie imprez kulturalnych, pozyskiwanie finansowania
dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, usługi w zakresie kart rabatowych na cele kulturalne dla młodych ludzi, 39 usługi
turystyczne, organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii, obozów, szkoleń, wymiany międzynarodowej, prowadzenie biura podróży, organizowanie wycieczek, w tym wycieczek pieszych, rowerowych
i konnych, organizowanie i finansowanie podróży zagranicznych dla
celów kulturalnych, sportowych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie
transportu i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, wynajmowanie
powierzchni magazynowej i miejsc parkingowych, 41 organizacja festynów, imprez dobroczynnych połączonych ze zbiórką funduszy, organizacja i finansowanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizacja i finansowanie imprez rozrywkowych i edukacyjnych,
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi kształcenia i nauczania, organizowanie spotkań biznesowo-sportowych, przyjęć okolicznościowych, organizowane i prowadzenie wystaw, pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i spotkań w celach
kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizacji sympozjów, seminariów i konferencji z dziedziny medycyny, farmacji, kosmetologii, w zakresie dietetyki, medycyny, rehabilitacji, kosmetyki, rekreacji, sportu, ekologii, usługi klubów rozrywkowych i kulturalnych,
organizowanie pokazów mody i spektakli teatralnych, organizowanie
i prowadzenie wystaw, pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i spotkań w tym związanych z historią i tradycją
Polski, organizowanie i prowadzenie kampanii upowszechniających
idee oraz wartości niesione przez edukację, kulturę fizyczną i sport, budowanie w społeczeństwie pozytywnych wzorców opartych na kulturze fizycznej i sporcie, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy,
wystawy), zapewnianie sprzętu, obiektów i usług muzealnych, organizowanie przyjęć okolicznościowych, organizowanie imprez i zawodów sportowych, usługi w zakresie poprawiania kondycji fizycznej,
kluby zdrowia, kluby fitness, siłownie, prowadzenie klubu golfowego,
tenisowego, organizowanie i prowadzenie zawodów, treningów i nauki dyscyplin i gier sportowych, organizowanie i prowadzenie treningów i nauki dyscyplin sportowych, nauki i treningów w zakresie tańca,
zapewnienie dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych oraz innych
akcesoriów lub sprzętu niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach
sportowych, usługi wydawnicze: publikowanie książek, gazet, broszur,
poradników, podręczników i innych materiałów drukowanych, publikowanie w Internecie książek, gazet, broszur, poradników, podręczników w formie nieprzeznaczonej do zapisu na komputerze, wypożyczanie taśm filmowych, zapisanych nośników informacji, dźwięku
i obrazu, zawodowe poradnictwo w zakresie edukacji i/lub kształcenia,
usługi organizacji konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych w celu
propagowania edukacji ekologicznej i zachowań proekologicznych,
usługi edukacji ekologicznej, edukacji w zakresie odzyskiwania i recyklingu odpadów, usługi w zakresie organizacji konferencji, seminariów
i sympozjów w celu nawiązania współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, medycyny, rozrywki, edukacji, rekreacji i sportu, wynajmowanie terenów parkowych i rekreacyjnych służących organizacji
imprez rozrywkowych i turystycznych, udzielanie informacji dotyczą-

1707

cej usług wymienionych powyżej, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, sprawdzanie predyspozycji do wykonywania
wskazanego zawodu, udzielenie pomocy w procesie kształcenia i rozwoju osobistego, usługi szkoleniowe i prowadzenie warsztatów oraz
treningów w zakresie zarządzania działalnością charytatywną, usługi
prowadzenia warsztatów, treningów w zakresie psychologii i rozwoju
osobistego, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, prelekcji, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, usługi
wydawnicze, organizowanie i prowadzenie zjazdów, poradnictwo, fankluby, dystrybucja filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie
usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego dla szkół, organizacji, ośrodków i innych placówek, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi szkół
[edukacja] w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, szkolenia ruchowe dla dzieci, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka /
edukacja], terapia psychologiczna dla małych dzieci, 43 usługi prowadzenia: pensjonatów, domów turystycznych, domów opieki, ośrodków
wypoczynkowych, ośrodków opieki dziennej, hoteli, moteli, hosteli,
usługi charytatywne w tym dostarczanie żywności osobom potrzebującym, dostarczanie posiłków dla osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mitingi, narady, imprezy okolicznościowe,
44 usługi medyczne, usługi stomatologiczne, opieka medyczna, usługi
higieniczne i kosmetyczne dla ludzi w tym badania diagnostyczne,
usługi leczenia psychologicznego, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi udostępniania placówek
medycznych, usługi szpitalnych domów opieki, organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, kuracji,
specjalistycznego sprzętu, lekarstw i środków medycznych, usługi dostarczania informacji medycznych, działalność charytatywna w tym
pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzież, niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, pomoc osobom bezrobotnym, pomoc
mająca na celu przystosowanie zawodowe osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie, fundowanie stypendiów, organizowanie nieodpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych, porady medyczne, konsultacje medyczne dla rodziny chorego, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, terapii przez sztukę, muzykę i stymulację rozwoju
intelektualnego pacjentów, usługi fizjoterapii i masażu, udzielanie porad i konsultacji psychologicznych, usługi prowadzenia warsztatów
psychologicznych, udzielanie pomocy i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby w określonej dziedzinie w osiąganiu
uzgodnionych z trenerem celów, prowadzone indywidualnie przez
trenera metodami psychologicznymi, udzielanie pomocy psychologicznej osobom nie usatysfakcjonowanym swoim życiem, zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów
i sprzętu długoterminowej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.

(111) 305061
(220) 2017 06 08
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) GAMRAT GRZEGORZ, Zabagnie Hektary, PL.
(540) Global Serwis
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.05.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 17 guma.

(210) 472698
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(111) 305062
(220) 2017 06 08
(210) 472701
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) TUMAS TOMASZ, Rybnik, PL.; RADZYŃSKI ZBIGNIEW,
Rogów, PL.
(540) tumas radzyński architekci
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 24.17.07, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradztwa technicznego w zakresie
inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury,
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury,
projektowanie architektoniczne, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania obiektów biurowych, usługi architektury wnętrz, zarządzanie projektami architektonicznymi.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 305063
(220) 2017 06 08
(210) 472703
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) ORGANIC LIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ORGANIC LIFE DERMOKOSMETYKI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
(przybory toaletowe), preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, produkty perfumeryjne, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, szampony, szampony dla zwierząt (nielecznicze preparaty pielęgnacyjne), szampony dla zwierząt domowych (nielecznicze preparaty do pielęgnacji), środki do czyszczenia zębów, tłuszcze
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, zestawy kosmetyków, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych.
(111) 305064
(220) 2017 06 08
(210) 472722
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 17
(732) CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, Rzeszów, PL.
(540) ROZETIC
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy.
(111) 305065
(151) 2017 11 21

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

(210) 472727
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(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) FLOSLEK bioTENSION
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 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 zębów,
kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji
włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 305066
(220) 2017 06 08
(210) 472736
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czechowice-Dziedzice, PL.
(540) LONTEX TRUCK PARTNER
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, tachografy, tachometry,
11 instalacje do ogrzewania i klimatyzowania pojazdów, 12 platformy załadunkowe jako części pojazdów, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, windykacja należności, 37 obsługa i naprawa pojazdów,
41 nauczanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 42 wzorcowanie przyrządów pomiarowych, legalizacja tachografów samochodowych, wzorcowanie aparatury pomiarowej do sprawdzania tachografów, wzorcowanie tachometrów, badania techniczne pojazdów.
(111) 305067
(220) 2017 06 09
(210) 472739
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) SEC
(510), (511) 4 paliwa gazowe, 9 przyrządy i instrumenty pomiarowe,
kontrolne i badawcze stosowane w energetyce, 35 usługi w zakresie
gromadzenia, ekspozycji i stworzenia klientom warunków dogodnego doboru i zakupu w sklepie wielobranżowym lub hurtowni paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych z tych paliw,
materiałami instalacyjnymi i eksploatacyjnymi stosowanymi w ogrzewnictwie, usługi pośrednictwa handlowego polegające na przefakturowaniu towarów, doradztwo handlowe w zakresie branży ciepłowniczej,
36 usługi prowadzone w agencji pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym i nieruchomościami
mieszkalnymi, 37 usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
urządzeń grzewczych i przesyłających ciepło oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i układów automatycznej regulacji i rozliczenia energii
cieplnej, usługi instalowania, konserwacji i naprawy wytwornic pary,
usługi dotyczące instalowania, konserwacji i naprawy instrumentów
i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i testujących w branży grzewczej, doradztwo specjalistyczne w zakresie budowy, instalacji, remontów i eksploatacji urządzeń grzewczych, roboty ogólnobudowlane
w zakresie obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi budowlane,
specjalistyczne dotyczące branży ciepłowniczej, usługi instalacyjno-elektryczne i elektrycznosygnalizacyjne, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz schodów, podestów ruchomych, usługi budowlano-izolacyjne, wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodnokanalizacyjnych i gazowych, usługi w zakresie budowy i wyposażania kotłowni, 39 dystrybucja i przesyłanie energii elektrycznej i cieplnej oraz pary i ciepłej wody,
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dystrybucja paliw gazowych, towarowy transport drogowy pojazdami
specjalizowanymi, 40 produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, wytwarzanie i przetwarzanie pary wodnej i gorącej wody, 41 organizowanie i obsługa kursów,
szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów, zjazdów oraz sympozjów
w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i napraw urządzeń
i sieci grzewczych, 42 usługi w zakresie bilansowania potrzeb i prognozowania rozwoju oraz zapotrzebowania na energię cieplną i wodę, sporządzanie planów zaopatrzenia w ciepło i utrzymanie zapasów paliw
w celu zapewnienia ciągłości dostarczanej energii gminom, prace badawczo-rozwojowe w zakresie zaopatrzenia na energię cieplną i wodę,
wykonywanie analiz technicznych, poszukiwania geologiczne, usługi
geodezyjne i kartograficzne, ekspertyzy inżynieryjne w zakresie budowy urządzeń wytwarzających energię cieplną, projektowanie sieci
przesyłających energię elektryczną i cieplną, projektowanie konstrukcji
i urządzeń do wytwarzania elektryczności, ciepła, pary i gorącej wody,
ekspertyzy i doradztwo w zakresie promocji projektów urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych, usługi projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego.

(111) 305068
(220) 2017 06 09
(210) 472745
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Odra ORYGINALNA OD 1946
(540)

(531) 18.04.02, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, przekąski na bazie
owoców, 30 chałwa, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, pomadki [cukierki], cukierki miętowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, pralinki,
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony zbożowe, galanteria czekoladowa,
galanteria czekoladopodobna, półprodukty cukiernicze, słodycze, lizaki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane
metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe,
w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki
zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze,
wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych,
draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie
wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże,
chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki
kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
(111) 305069
(220) 2017 05 30
(210) 472348
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Londyn, GB.
(540) TRUE MUSIC
(540)

(531) 26.05.06, 26.05.18, 26.11.01
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(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, planowanie i organizacja przyjęć,
występy na żywo, organizowanie imprez z muzyką na żywo, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów, usługi edukacyjne związane z napojami alkoholowymi
i sztuką przygotowywania koktajli.

(111) 305070
(220) 2017 05 30
(210) 472362
(151) 2017 11 13
(441) 2017 07 17
(732) KORSZEŃ PRZEMYSŁAW CLEVERAGENCY, Poznań, PL.
(540) CLEVERSHOP
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, badania naukowe, techniczne, sporządzanie raportów naukowo-technicznych,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie/ opracowywanie
wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie jako usługa-SaaS,
projektowanie, powielanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja,
wypożyczanie oraz doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo
techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo związane
z konserwacją oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa
informatycznego, administracja serwerów, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy systemów komputerowych,
badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych.
(111) 305071
(220) 2017 05 31
(210) 472370
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 17
(732) KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) OSTROWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
(540)

(531) 26.02.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dotyczące zarządzania kancelarią prawną, oprogramowanie komputerowe z dziedziny prawa i prowadzenia firmy, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przeszukiwanie danych, 16 czasopisma prawnicze
i biznesowe, książki o tematyce prawnej i biznesowej, 41 edukacja
prawna, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie prawa,
publikowanie dokumentów z dziedziny prawa, w tym publikowanie
on-line, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących prawa,
szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, organizowanie
konferencji, szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 badania prawne, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne, w tym świadczone on-line, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, doradztwo w zakresie aspektów
prawnych franszyzy, doradztwo związane z osobistymi sprawami
prawnymi, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji
prawnych, licencjonowanie baz danych jako usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów drukowanych jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo w ramach usług
prawnych, licencjonowanie oprogramowania komputerowego jako
usługi prawne, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich jako usługi prawne, licencjonowanie znaków towarowych
jako usługi prawne, mediacja jako usługi prawne, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych, organizowanie świadczenia usług
prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, pomoc prawna
w zakresie franchisingu, porady prawne i zastępstwo procesowe,
profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, w tym
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świadczone on-line, sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami
i regulacjami, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi asystentów prawnych,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, usługi doradcze związane z prawami konsumenta jako
doradztwo prawne, usługi licencjonowania związane z produkcją towarów jako usługi prawne, usługi prawne, usługi prawne dotyczące
nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw
własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków
towarowych, usługi prawne pro bono, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw
własności intelektualnej, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych,
teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, usługi prawne związane z tworzeniem
i rejestracją firm, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi,
wideo i muzycznymi, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem
tych praw, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne jako usługi
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów jako usługi prawne, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności jako
usługi prawne, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób
trzecich jako usługi prawne.

koracyjne, wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w gospodarstwie domowym, garnki, rondle i patelnie teflonowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność z tworzyw sztucznych, maty z tworzyw
sztucznych, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, tace
nie z metali szlachetnych, souveniry i pamiątki ze szkła, porcelany
i ceramiki, opakowania szklane, ceramiczne i porcelanowe, 35 usługi
w zakresie reklamy-projektowanie i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, tworzenie reklamowych tekstów i rozpowszechnianie
ich na wyrobach ceramicznych, prowadzenie sklepu, hurtowni z ceramiką, porcelaną, szkłem, kamionką, porcelitem, nadrukami reklamowymi, 37 usługi dokonywania zdobień na porcelanie, ceramice,
porcelicie, kamionce i szkle.

(111) 305072
(220) 2017 05 31
(210) 472371
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE CERAMIKA TUŁOWICE GRZEGORZ GRATA,
FABRYKA PORCELANY TUŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Tułowice, PL.
(540) CERAMIKA Tułowice Tradycja w dobrym stylu
(540)

(111) 305074
(220) 2017 05 31
(210) 472384
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) ZENTIVA GROUP A.S., Praga, CZ.
(540) VALITAV
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 24.01.05, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z papieru, kartonu i tektury, koperty
z papieru lub kartonu, papier dekoracyjny, kartki z życzeniami, kalka
kopiująca, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy do wklejania, banknoty, bibuły, chorągiewki papierowe, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, drukowane rozkłady, folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia samoprzylegające
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, glina do modelowania, kalendarze, indeksy, skorowidze, karty, klamerki, klipsy do papieru, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia, papier, podkładki
na biurko, publikacje drukowane, 21 kufle, naczynia ceramiczne,
naczynia do picia, szkło (naczynia), wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kieliszki, kubki, szklanki do napojów, talerze,
filiżanki, miski, wyroby i naczynia szklane do użytku domowego, wyroby ze szkła przezroczystego, barwionego w masie, zewnętrznie dekorowanego, zastawa stołowa, wazony, serwisy do herbaty ze szkła
i ceramiki, patery szklane, kieliszki, butelki, szklanki, kufle, dzbanki,
karafki, pojemniki szklane i ceramiczne na produkty spożywcze, naczynia żaroodporne i termoizolacyjne ze szkła, wyroby porcelanowe
i ceramiczne, serwisy obiadowe, talerze, salaterki, półmiski, wyroby
z porcelitu i kamionki, serwisy do kawy, kubki, imbryki, artykuły de-

(111) 305076
(220) 2017 05 31
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 03
(732) WYSZYŃSKI PIOTR, Biskupiec, PL.
(540) WYSZYŃSCY
(540)

(111) 305073
(220) 2017 05 31
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) CHRZANOWSKI OSKAR, Piaseczno, PL.
(540) M MOVO TRAINING
(540)

(210) 472379

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 305075
(220) 2017 05 31
(210) 472397
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 03
(732) WYSZYŃSKI PIOTR, Biskupiec, PL.
(540) WYSZYŃSCY LAB
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje
jadalne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów,
mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
ze zdrową żywnością, w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(210) 472398

(531) 01.15.24, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.22, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje
jadalne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów,
mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
ze zdrową żywnością, w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet .
(111) 305077
(151) 2018 01 15

(220) 2017 04 24
(441) 2017 06 26

(210) 470799
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(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) player
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utnwalone 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, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu),
programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia
towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze,
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, 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 arkuszach, pudełka i pudła
z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki,
papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 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, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania
opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz
sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarza-
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nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne,
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb,
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane,
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody
perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarczanie
dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów
obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie
serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające
na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby,
rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie
komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne w sieci www,
portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz
serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki
elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki,
obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika,
treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się,
krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści
multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio
i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte
w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe,
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połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie
użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, transmisja przez telewizję kablową, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży. filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu obrazu i dźwięku łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród
wielu programów I inteligentnej automatycznej selekcji programów
które mają być zapisywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji
i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, urządzeń do kodowania dekodowania sygnału
cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 41 usługi edukacyjne, w tym
organizacja szkoleń w zakresie łączności multimedialnej oraz w zakresie wykorzystania nowych technologii informatycznych i innowacyjnych metod przesyłania i przechowywania danych w biznesie, organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych.
Usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez
Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i filmowej, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie
się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści
tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów
edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci
komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów,
gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, obsługa gier
prowadzonych w systemie on-line, za pomocą sieci komputerowych,
Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio
i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe i komunikacyj-

Nr 5/2018

ne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo,
dźwiękowych i multimedialnych, 42 opracowywanie i wdrażanie
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania
komputerowego zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub
informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci
Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania
i tworzenia baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie
na własnych serwerach sen/visów internetowych i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk,
tekst lub/i treści audiowizualne osób trzecich, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających
udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz osób trzecich, opracowywanie
ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobieranie,
wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie,
transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie,
oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny
sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub
inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting
treści multimedialnych dla osób trzecich, utrzymywanie na serwerze
multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych na rzecz osób
trzecich.

(111) 305078
(220) 2016 12 15
(210) 465256
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) CZEKAJ MACIEJ, Kolonia, DE.
(540) Dynamiczne Relacje Społeczne
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa.
(111) 305079
(220) 2017 07 04
(210) 473708
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) FUNDACJA INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWEGO
INSTYTUTU BADAWCZEGO PATRONUS ANIMALIUM, Kraków, PL.
(540) CERTA NATURA CERTYFIKAT NATURALNOŚCI INSTYTUTU
ZOOTECHNIKI PIB
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnozłoty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.01, 26.11.05, 26.11.07
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(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
skóry bydlęce, wyprawione skóry, 22 puch, pierze na pościel, pierze
tapicerskie, runo, runo owcze, wełna surowa, wełna czesankowa,
włosie końskie, zgrzebna wełna, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 miód, propolis, mleczko pszczele, 31 jaja do wylęgania.

(111) 305080
(220) 2017 07 04
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) SAVENCIA SA, Viroflay, FR.
(540) Milchmeister
(540)

(210) 473711
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wanie, kontrola i testowanie nowych produktów oraz usług związanych z energetyką, zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi
w dziedzinie nauki i przemysłu, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, doradztwo i badania w zakresie ochrony środowiska, audyt energetyczny, usługi doradcze
związane z wydajnością energetyczną, tworzenie, konserwacja oraz
modernizowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, badania w dziedzinie
energii, programowanie komputerowe dla branży energetycznej.

(111) 305082
(220) 2017 07 03
(210) 473661
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Bronisze, PL.
(540) Owoce Mazowsza
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko, sery i produkty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze.
(111) 305081
(220) 2017 07 03
(210) 473657
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PGE Nowa Energia
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, mobilne aplikacje, urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
gazowych w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów
przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów,
wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie
na rynek nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi,
nadzór nad działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia
energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, 36 usługi ubezpieczeniowe i finansowe, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, 37 usługi budowy, instalowania,
serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi
szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego,
naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi
dekarskie, instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis
i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów
elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie
energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze
w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie pojazdów
i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie paliw, recykling
paliw, 42 doradztwo naukowe, doradztwo informatyczne, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, prace badawcze w dziedzinie
nauki i przemysłu oraz doradztwo w zakresie tych prac, projekto-

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 05.07.13, 06.19.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 świeże owoce, warzywa, kwiaty, 35 reklama, usługi
rozpowszechniania informacji handlowych i/lub reklamowych za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym przez internet,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi wypożyczania przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, organizacja działań promocyjnych, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa świeżych owoców, warzyw i kwiatów w systemie tradycyjnym oraz poprzez internet, import i eksport
świeżych owoców, warzyw i kwiatów.
(111) 305083
(220) 2017 07 03
(210) 473669
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) BOMBA GRAŻYNA MEDICAFUTURUM, Rzeszów, PL.
(540) MEDICAFUTURUM
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, ciemnozielony,
jasnopomarańczowy, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.01.10, 02.09.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, badania
rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacji o działalności gospodarczej,
organizowania wystaw i targów w celach reklamowych, 44 usługi
paramedyczne w zakresie różnych specjalności w tym: diagnostyki
i terapii metodą Volla, homeopatii, testów elektropunkturowych,
testów biorezonansu magnetycznego, testów wegetatywnego rezonansu, usługi paramedyczne w zakresie profilaktyki zdrowia i medycyny biofunkcjonalnej wykonywanej na miejscu w przychodni, szkole, w miejscu zamieszkania i pracy.
(111) 305084
(220) 2017 07 04
(210) 473716
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) PRZYBYCIN MICHAŁ, Poznań, PL.
(540) B-FINDER
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, 42 badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego.
(111) 305085
(151) 2017 11 21

(220) 2017 07 05
(441) 2017 08 07

(210) 473722
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(732) WOJTKIELEWICZ RAFAŁ, Rzeszów, PL.
(540) Stalowe Miasto.pl REGIONALNE MULTIMEDIUM
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 07.01.08, 07.01.12
(510), (511) 38 agencje informacyjne (aktualności).
(111) 305086
(220) 2017 07 06
(210) 473810
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) TRIMIGREN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, środki przeciwbólowe, suplementy diety
dla ludzi.
(111) 305087
(220) 2017 07 06
(210) 473811
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) NYSTAPOL
(510), (511) 5 leki i suplementy diety o działaniu przeciwgrzybiczym,
produkty farmaceutyczne.
(111) 305088
(220) 2017 07 07
(210) 473824
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) FRUSTO SPÓŁDZIELNIA AGROLOK W GOLUBIU-DOBRZYNIU
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Golub-Dobrzyń, PL.
(540) SadBox
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 305089
(220) 2017 07 07
(210) 473835
(151) 2017 11 23
(441) 2017 08 07
(732) BURY PAWEŁ BIOCENT, Leszczyna, PL.
(540) BIOCENT
(510), (511) 6 drabiny metalowe, klapy zwrotne, klapy zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], metalowe kanały ściekowe, metalowe
kosze na odpady do użytku w przemyśle, metalowe kratki ściekowe
podłogowe, metalowe pomosty robocze, metalowe studzienki rewizyjne, pomost roboczy [konstrukcje], rynny metalowe do zbierania
wody ściekowej, rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej,
śluzy metalowe [kanały], śluzy metalowe [spusty], włazy metalowe,
zastawki kanałowe, zastawki naścienne, 7 elektryczne pompy wodne,
maszyny do uzdatniania ścieków, maszyny filtrujące stosowane przy
obróbce ścieków kanalizacyjnych, pompy, pompy do cieczy, pompy
elektryczne, pompy membranowe do cieczy, pompy ssące, pompy
tłoczące, pompy wodne, pompy wodne do urządzeń do filtrowania
wody, separatory, separatory cyklonowe, separatory do oddzielania
ciał stałych od cieczy, separatory kondensatu, separatory odśrodkowe, separatory oleju, separatory substancji ropopochodnych, separatory ślimakowe, separatory tłuszczu, separatory wody [maszyny],
9 elektroniczne jednostki sterujące, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne
lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, komputerowe urządzenia sterujące, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, programowalne urządzenia sterujące, urządzenia sterujące sieciowe, 11 aparatura do oczyszczania
ścieków, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, filtry do użycia
z urządzeniami do celów sanitarnych, instalacje do celów sanitarnych, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, instalacje
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do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do przetwarzania ścieków, metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], metalowe węże elastyczne zwijane [części
instalacji sanitarnych], urządzenia do oczyszczania ścieków, osprzęt
do celów sanitarnych, osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów
do wyrobów sanitarnych, przenośne przyrządy do przetwarzania
ścieków, przepompownie ścieków deszczowych, przepompownie
ścieków sanitarnych, regulatory przepływu, rury ściekowe do instalacji sanitarnych, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, tuleje będące
częściami instalacji sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych,
urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody do użytku przemysłowego, urządzenia
do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia do oczyszczania wody,
urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, zawory do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji sanitarnych, zawory
do regulacji przepływu wody, zawory odcinające do regulacji przepływu wody, zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów domowych, zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów przemysłowych,
zbiorniki do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania ścieków,
żeliwne części do rur [części instalacji sanitarnych], 19 kanały ściekowe, nie z metalu, komory [konstrukcje nie z metalu], materiały budowlane niemetalowe, murowane zbiorniki magazynowe na płyny
[do celów przemysłowych], zbiorniki do składowania cieczy [konstrukcje] murowane lub wykonane z drewna, niemetalowe wsporniki
do ścieków, niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], otwory włazowe
(niemetalowe), rury ściekowe (niemetalowe), studzienki rewizyjne
wykonane z materiałów niemetalowych, śluzy [kanały], nie z metalu, śluzy niemetalowe [spusty], pokrywy do włazów niemetalowe,
włazy rewizyjne, wrota śluzy wykonane z materiałów niemetalowych do kontrolowania przepływu cieczy, wyściółki z materiałów
z tworzyw sztucznych do kanałów ściekowych, zbiorniki murowane,
zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na gnojowicę, zbiorniki na wodę,
zbiorniki na wodę deszczową, zbiorniki retencyjne, zbiorniki ściekowe, 37 budowa systemów ścieków, instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, instalacja systemów do zbierania wody
deszczowej, instalacja urządzeń sanitarnych, montaż wykładzin kanałów ściekowych, naprawa instalacji sanitarnych, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie ścieków, pompowanie i czyszczenie szamb
wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków, powlekanie kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych,
42 projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie
gazu, wody i wody ściekowej, usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych.

(111) 305090
(220) 2017 07 07
(210) 473853
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów, PL.
(540) FERTILE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 chemicznie zmienione nawozy złożone, chemiczne
preparaty do wzbogacania gleby, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, dodatki chemiczne do nawozów, mieszanki nawozów,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy chemiczne, nawozy syntetyczne, nawozy
mineralne, nawozy mieszane, nawozy organiczne, nawozy złożone,
nawozy i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, polepszacze do gleby, materiały poprawiające kondycję gleby, preparaty
do nawożenia, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do użyźniania gleby, preparaty chemiczne do stabilizowania gleby, produkty
chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, środki chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby
do celów rolniczych, środki poprawiające kondycję gleby do użytku
ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów
rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu pro-
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duktów ogrodniczych, środki chemiczne powierzchniowo czynne
do użytku w rolnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne
do użytku w ogrodnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom],
środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], torf [nawóz], torf w postaci kompostu, torf do uprawy nasion, donice torfowe do celów ogrodniczych, chemicznie przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie,
chemicznie przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, produkty
chemiczne do konserwowania żywności.

(111) 305091
(220) 2017 07 07
(210) 473855
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów, PL.
(540) FORTIS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 chemicznie zmienione nawozy złożone, chemiczne
preparaty do wzbogacania gleby, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, dodatki chemiczne do nawozów, mieszanki nawozów,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy chemiczne, nawozy syntetyczne, nawozy
mineralne, nawozy mieszane, nawozy organiczne, nawozy złożone,
nawozy i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, polepszacze do gleby, materiały poprawiające kondycję gleby, preparaty
do nawożenia, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do użyźniania gleby, preparaty chemiczne do stabilizowania gleby, produkty
chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, środki chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby
do celów rolniczych, środki poprawiające kondycję gleby do użytku
ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów
rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, środki chemiczne powierzchniowo czynne
do użytku w rolnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne
do użytku w ogrodnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom],
środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], torf [nawóz], torf w postaci kompostu, torf do uprawy nasion, donice torfowe do celów ogrodniczych, chemicznie przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie,
chemicznie przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, produkty
chemiczne do konserwowania żywności.
(111) 305092
(220) 2017 07 07
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) DUDEK-MIRACKA KARINA, Bielawa, PL.
(540) KLINIKA MIRACKI
(540)

(210) 473868
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(540) BUSFOR
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 18.01.08, 26.15.25, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, 39 transport lądowy, transport autokarowy
pasażerów, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych.
(111) 305094
(220) 2017 07 10
(210) 473904
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka, PL.
(540) Bąbel wafel
(510), (511) 11 gofry, gofrownice elektryczne, 21 formy do wypiekania gofrów-nieelektryczne, 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów), 35 usługi polegające na zgrupowaniu i udostępnianiu towarów w sposób
umożliwiający odbiorcom dogodny ich zakup w sklepach z lodami
spożywczymi i mrożonkami owocowo-warzywnymi połączone
z promocją i reklamą towarów, 43 usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach,
lodziarniach, restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa-katering, obsługa imprez promocyjnych, okolicznościowych, plenerowych, przyjęć, bankietów, zabaw, balonów na zlecenie
osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(111) 305095
(220) 2017 07 10
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) MINKINA MIROSŁAW MR, Katowice, PL.
(540) BC Bruno Conti
(540)

(210) 473907

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 zegary, zegarki, przyrządy chronometryczne, 18 paski inne niż odzież, 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej
zegarków, zegarków naręcznych, budzików, przyrządów chronomatycznych, pasków do zegarków, prowadzenie sklepów internetowych
z zegarkami naręcznymi, zegarami, budzikami, przyrządów chronomatycznych, pasków do zegarków, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej.

Kolor znaku: szarym
(531) 26.01.01, 26.01.11, 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(111) 305096
(220) 2017 07 11
(210) 473946
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) ŁOPATO ELŻBIETA, Złotniki Kujawskie, PL.
(540) VISARTI
(510), (511) 9 etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, futerały na okulary
słoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary antyrefleksyjne, okulary, okulary polaryzacyjne, okulary do czytania, okulary optyczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, artykuły
optyczne korekcyjne, etui na okulary, etui na okulary dziecięce, futerały na okulary, ochronne okulary, okulary dla dzieci, okulary ochronne, oprawki do okularów.

(111) 305093
(220) 2017 07 10
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) BUSFOR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.

(111) 305097
(220) 2017 07 11
(210) 473958
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) SZUŚCIK MARCIN MSK MULTITRADE, Opole, PL.
(540) vindebar mobilne bary eventowe, est. 2007

(210) 473902
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(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 43 usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne.
(111) 305098
(220) 2017 07 11
(151) 2017 11 24
(441) 2017 08 07
(732) MEA SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 473961

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony
(531) 24.17.05, 26.11.22, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania, oprogramowanie komputerowe
do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, nagrane
programy komputerowe do zarządzania informacjami osobistymi,
oprogramowanie do zarządzania bazami danych, oprogramowanie
telefonów komórkowych, oprogramowanie do synchronizacji baz
danych, programy komputerowe do dostępu do przeglądania i przeszukiwania baz danych, oprogramowanie komputerowe do użytku
w związku z usługami abonamentowego dostępu do informacji
online, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie i programowanie treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie sprzętowe
do programów systemów operacyjnych, programy do synchronizacji
danych oraz programy narzędzi tworzenia aplikacji do komputerów
osobistych i podręcznych, 10 urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia i przyrządy medyczne zintegrowane w układzie robotyki
oraz wyposażone w technologię przewodnika w czasie rzeczywistym za pomocą czujników lub środków przewodnictwa elektrycznego, ramiona robotów, urządzenia do zdalnego sterowania do celów medycznych, urządzenia czujnikowe do użytku medycznego
w diagnozowaniu, instrumenty elektromedyczne, urządzenia monitorujące stan zdrowia, urządzenia do wspierania opisu symptomów
chorobowych, automatycznego organizowania procesu leczenia,
35 usługi sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży farmaceutyków,
suplementów diety, urządzeń i instrumentów medycznych i rehabilitacyjnych, oprogramowania, oprogramowania do użytku w zakresie
medycyny, robotów, usługi udostępniania porównywarek cen usług
diagnostycznych, medycznych i rehabilitacyjnych oraz cen farmaceutyków, suplementów diety, aparatury i sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego, pośrednictwo w sprzedaży usług medycznych
i paramedycznych, 36 ubezpieczenia zdrowotne, informacja o ubezpieczeniach, likwidacja szkód w ubezpieczeniach, orzecznictwo
medyczne dla potrzeb ubezpieczeń, ocena ryzyka dla potrzeb ubezpieczeń, ubezpieczenia, banki z dostępem bezpośrednim np. przez
Internet, informacje bankowe, 42 projektowanie i tworzenie systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe, instalacje
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i dostarczanie
wyszukiwarek internetowych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, wypożyczanie i sprzedaż oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, utrzymywanie
i tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, udostępnianie miejsca
na serwerach, hosting, usługi IT dla podmiotów rynku medycznego
(np. lekarzy, placówek medycznych) i ubezpieczeniowego, projektowanie i rozwój komputerów i oprogramowania, w szczególności
oprogramowania przeznaczonego do użytku w zakresie techno-
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logii medycznych, projektowanie robotów, urządzeń do użytku
w zakresie medycyny, badania w zakresie robotyki, informatyki,
usługi inżynierskie w odniesieniu do robotyki, 44 usługi medyczne
i paramedyczne, poradnictwo medyczne i farmaceutyczne, cyfrowe
przychodnie medyczne, umożliwianie autodiagnostyki medycznej
za pomocą aplikacji internetowych oraz łącza telekomunikacyjnego,
usługi świadczone poprzez Internet oraz łącza telekomunikacyjne
polegające na umożliwianiu rejestracji do lekarza oraz prowadzenia
za pomocą tych środków komunikacji z lekarzem, usługi asystenta
w dziedzinie diagnostyki medycznej świadczone poprzez Internet
lub łącza telekomunikacyjne, świadczenie usług związanych z medycyną i farmacją za pośrednictwem portalu internetowego.

(111) 305099
(220) 2017 07 12
(210) 474013
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Frutogello
(540)

(531) 27.05.01, 05.07.11, 26.04.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pastylki [wyroby cukiernicze],
galaretki owocowe [słodycze], pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, galanteria czekoladowa,
galanteria czekoladopodobna, słodycze [cukierki], lizaki, cukierki,
galaretki, półprodukty cukiernicze, żelki.
(111) 305100
(220) 2013 03 08
(210) 475176
(151) 2017 11 23
(441) 2017 09 18
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NJU.mobile
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudowy do telefonów
komórkowych, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów
komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier
komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegarki i zegary, 16 druki, materiały
introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe za wyjątkiem aparatów, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 portfele, teczki, wizytowniki, aktówki, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry za wyjątkiem gier elektronicznych i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne,
przyrządy kulturystyczne, 35 usługi z zakresu promocji, reklamy
i marketingu, również drogą on-line, usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne,
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telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy
kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty
telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, papier, karton i wyroby z tych
materiałów zawarte w tej klasie, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, tekstylia i wyroby
włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce,
pledy, ręczniki, flagi, proporce, chorągiewki, odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły
sportowe, gimnastyczne, siłowo-kulturystyczne, również drogą on-line, usługi pośrednictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej
w Internecie, usługi w zakresie rozpowszechniania folderów, materiałów promocyjnych i próbek, usługi w zakresie wynajmu sprzętu
reklamowego, usługi w zakresie przygotowywania opracowań statystycznych, mechanograficznych i stenotypicznych, usługi w zakresie
rejestracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania danych, badania marketingowe polegające w szczególności na określaniu odbiorców, do których dotarły przekazy reklamowe, usługi
w zakresie kompilacji i wykorzystania danych matematycznych lub
statystycznych, usługi w zakresie badania i analizy rynku, usługi
w zakresie tworzenia baz danych, usługi w zakresie organizowania
promocji za pośrednictwem multimedialnych nośników audiowizualnych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie transakcji płatniczych,
obsługi kart kredytowych i rabatowych, usługi w zakresie umożliwiania osobom trzecim dokonywania płatności rachunków drogą
transferu elektronicznego lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych środków finansowych, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne,
usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw za wyjątkiem wystaw w celach handlowych lub reklamowych
i konferencji oraz szkoleń związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków
za wyjątkiem druków reklamowych, także w formie elektronicznej,
usługi w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych
i sportowych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników audiowizualnych.

(111) 305101
(220) 2017 06 29
(210) 473518
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Logger
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia
pomiarowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, dane zapisane elektronicznie, komputerowe oprogramowanie
użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli
pojazdów, czujniki elektroniczne, elektroniczne czujniki pomiarowe,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, czujniki ciepła, czujniki ciepła [termostaty], czujniki ciśnienia, czujniki do określania położenia, czujniki
do określania prędkości, czujniki dymu, czujniki elektryczne, czujniki
temperatury, czujniki wilgotności, detektory drgań, elektroniczne
elementy składowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, instalacje alarmowe, monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne],
monitorujące urządzenia [elektryczne], monitorujące urządzenia
bezpieczeństwa [elektryczne], 39 transport, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub
systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie],
obsługa ładunków, organizowanie transportu towarów, śledzenie
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], transport drogowy
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ładunków, transport towarów w warunkach chłodniczych, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem
mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, akcje ratunkowe [transport], dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów,
informacje o ruchu drogowym, informacja o transporcie, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, logistyka transportu, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), organizowanie transportu, organizowanie transportu ładunków, przewóz towarów, przewóz
ładunków, przechowywanie ładunku, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie transportu, spedycja, spedycja ładunków, spedycja towarów, strzeżony transport towarów, strzeżony
transport przedmiotów wartościowych, udostępnianie pomieszczeń
i sprzętu do przechowywania w niskich temperaturach, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi doradztwa związane
ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące
transportu].

(111) 305102
(220) 2017 06 29
(210) 473520
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green IT
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, urządzenia
do zdalnego sterowania, komputerowe oprogramowanie użytkowe,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów,
identyfikacyjne karty elektroniczne [dowody osobiste], chipy [układy
scalone], czytniki [sprzęt przetwarzania danych], zamki elektroniczne obsługiwane kartą, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne
przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, systemy identyfikacji biometrycznej, kodowane karty identyfikacyjne, kodowane
karty lojalnościowe, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych,
karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, alarmy, alarmy antywłamaniowe,
alarmy bezpieczeństwa, aparatura do odczytywania kart, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, czujniki, czujniki
i detektory, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektryczne regulatory ładowania, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne
wyłączniki automatyczne, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, urządzenia
komputerowe do zdalnego odczytu mierników, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia komunikacyjne dla
pojazdów, urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia zdalnego
sterowania, urządzenie nadawczo-odbiorcze, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, kodowanie kart
magnetycznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
stron elektronicznych, przechowywanie danych elektronicznych,
badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, audyt energetyczny, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie systemów elektrycz-
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nych, doradztwo w zakresie oszczędności energii, programowanie
oprogramowania do zarządzania energią, profesjonalne doradztwo
związane z zachowaniem energii, projektowanie i opracowywanie
sieci dystrybucji energii, usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii
w budynkach, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do zarządzania energią, udzielanie porad technicznych związanych
ze środkami oszczędności energii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, porady techniczne
związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, monitoring
środowiskowy terenów utylizacji odpadów.

(111) 305103
(220) 2017 06 29
(210) 473525
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Family
(510), (511) 9 systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, urządzenia elektroniczne stosowane do lokalizowania zagubionych przedmiotów wykorzystujące system globalnego pozycjonowania lub sieci do komunikacji
komórkowej, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, elektroniczne urządzenia do identyfikacji zwierząt, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
osobiste alarmy bezpieczeństwa, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż
do pojazdów], alarmy, alarmy bezpieczeństwa, alarmy i urządzenia
ostrzegawcze, alarmy wibracyjne przypominające o lekach, alarmy
zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], alarmy
zapobiegające kradzieży [inne niż do pojazdów], alarmy zdalnie sterowane [inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów], automatyczne
systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli
dostępu, czujki do alarmów, elektryczne urządzenia do monitoringu
obiektów śledzonych, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu,
odbiorniki sygnalizacji alarmowej, przyciski alarmowe, urządzenia
do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia zabezpieczające i ochronne,
urządzenia elektroniczne do monitoringu, 45 pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, usługi lokalizowania skradzionych pojazdów,
śledzenie skradzionych przedmiotów, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, usługi ochrony zwierząt, usługi odzyskiwania
skradzionych pojazdów, usługi odnajdywania zaginionych psów,
znakowanie identyfikacyjne psów w celach bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa,
ochrona obiektów i sprzętu, usługi elektronicznego monitorowania
w celach bezpieczeństwa, poszukiwanie osób zaginionych.
(111) 305104
(220) 2017 06 29
(210) 473528
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) TYMCZYSZYN PRZEMYSŁAW ROBERT, Kraków, PL.
(540) makarun spaghetti and salad
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 08.07.03, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi barowe, wypożyczalnie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczalnie urządzeń do gotowania.
(111) 305105
(151) 2017 11 15

(220) 2017 06 29
(441) 2017 07 31

(210) 473529
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(732) MILA KRZYSZTOF, Częstochowa, PL.
(540) MILSEN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 komponowanie muzyki dla osób trzecich, rozrywka
z udziałem muzyki, organizowanie koncertów muzyki pop, nagrywanie muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie
rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi artystów estradowych
świadczone przez muzyków.
(111) 305106
(220) 2017 06 29
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) MALINOWSKA MARIOLA, Warszawa, PL.
(540) CA
(540)

(210) 473536

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
(111) 305107
(220) 2017 06 29
(210) 473541
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) BUCHALTER SKŁODOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Marki, PL.
(540) Skłodowscy
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań i rozliczeń podatkowych, wyceny
dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwie, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
w przedsiębiorstwach przemysłowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych,
specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących
działalności gospodarczej, usługi księgowe związane ze ściąganiem
należności, audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw,
audyt skomputeryzowany, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo
podatkowe [rachunkowość], doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej rachunkowości, doradztwo związane z audytem, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych,
księgowanie kosztów, księgowość, księgowość i prowadzenie ksiąg,
księgowość i rachunkowość, planowanie podatkowe [rachunkowość], porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych,
przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, przygotowanie
i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, przygotowywanie sprawozdań finansowych
i analiz dla przedsiębiorstw, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunkowość, rachunkowość komputerowa, rachunkowość
na rzecz osób trzecich, rachunkowość, w szczególności księgowość,
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, skomputeryzowana
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księgowość, skomputeryzowana rachunkowość, skomputeryzowane
prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], sporządzanie bilansów finansowych,
sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie wyciągów z konta,
usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, usługi księgowe na potrzeby
fuzji i przejęć, usługi podatkowe, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, zarządzanie rachunkami firm,
zarządzanie rachunkowością, 36 doradztwo finansowe w zakresie
podatków, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], doradztwo
finansowe dotyczące rozliczeń, ekspertyzy dla celów fiskalnych, wyceny finansowe, wyceny fiskalne, oceny i wyceny finansowe, wyceny
i analizy finansowe, 42 projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych.

(111) 305108
(220) 2017 06 29
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) WOLNOWSKI JĘDRZEJ, Olsztyn, PL.
(540) fabryka przygód
(540)

(210) 473546
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(732) KONOPACKI ARTUR, Bielsk Podlaski, PL.
(540) AKADEMIA WIEDZY O TATARACH
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów pracowni specjalistycznych, wystaw z dziedziny kultury, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 305112
(220) 2017 06 30
(210) 473593
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) JHJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Wieś, PL.
(540) GRANPRO P70
(510), (511) 31 produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako
pasza dla zwierząt.
(111) 305113
(220) 2017 06 30
(210) 473596
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) STOWARZYSZENIE KOBIET ZGORZAŁEGO, Zgorzałe, PL.
(540) PERŁA KONFITURA KASZUBSKA Z TRUSKAWEK
(510), (511) 29 dżemy, owoce przetworzone, marmolada.

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, różowy, żółty
(531) 01.01.04, 01.15.11, 03.05.01, 18.05.10, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla
dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne
świadczone dla dzieci.
(111) 305109
(220) 2017 06 29
(210) 473561
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) PAWELEC MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) MAGICZNA CHWILA
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, usługi fotografów, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, montaż filmów fotograficznych,
kompozycje fotograficzne na rzecz innych, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, produkcja nagrań audio i video oraz
usługi fotograficzne, usługi reporterskie, montaż filmów, produkcja
filmów, prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(111) 305110
(220) 2017 06 30
(210) 473579
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) FUNDACJA IM.PROFESORA ANDRZEJA DEMBICZA,
Warszawa, PL.
(540) CESLA
(540)

(531) 01.17.02, 01.17.04, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne,
organizowanie konferencji, wystaw, konkursów.
(111) 305111
(151) 2017 11 14

(220) 2017 06 30
(441) 2017 07 31

(210) 473585

(111) 305114
(220) 2017 07 02
(210) 473608
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) ORTHOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) orthos clinic
(540)

Kolor znaku: szary, jasnobrązowy
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi opieki medycznej, usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i świadczone przez pojedyncze osoby lub placówki.
(111) 305115
(220) 2017 07 03
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) PHARMALINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) pharmalink
(540)

(210) 473616

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, zarządzanie w zakresie zamówień, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów, 39 dostawa towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów drogą
lądową, organizowanie transportu towarów, spedycja towarów, trans-
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port i składowanie towarów, usługi dostawcze, dystrybucyjne, usługi
w zakresie spedycji towarów, w zakresie transportu towarów, magazynowanie towarów, pakowanie i składowanie towarów, transport samochodowy, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
organizowanie i prowadzenie konferencji.

(111) 305116
(220) 2017 07 03
(210) 473618
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) KRAJOWE CENTRUM MONITORINGU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) KCM KRAJOWE CENTRUM MONITORINGU
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 01.17.25, 26.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmy wibracyjne
przypominające o lekach, alarmy zdalnie sterowane [inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów], analizatory obrazów, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], urządzenia do monitoringu wizualnego, satelitarne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, urządzenia elektroniczne do monitoringu, elektroniczne
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, kamery
wideo do nadzoru, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, monitorujące
urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], systemy nadzoru wideo,
kamery wideo, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia
nawigacyjne GPS, oprogramowanie komputerowe do globalnych
systemów pozycyjnych [GPS], oprogramowanie do satelitarnych systemów nawigacyjnych, multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, 35 audyt przedsiębiorstw, prowadzenie rejestrów [dla osób
trzecich], prowadzenie rejestru informacji, weryfikacja przetwarzania
danych, 39 nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja
o transporcie], siedzenie pojazdów pasażerskich za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], transport pieniędzy, transport pieniędzy i kosztowności, transport strzeżony pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport strzeżony,
usługi lokalizacji pojazdów, usługi w zakresie nawigacji GPS, usługi
w zakresie monitorowania towarów, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, 42 audyt jakości,
badanie jakości produktów, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, elektroniczne przechowywanie plików
audio, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo, elektroniczne
przechowywanie plików i dokumenty, inspekcja towarów w zakresie
kontroli jakości, inżynieria techniczna, inżynieria telekomunikacyjna,
kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, kontrola jakości dla osób
trzecich, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, ocena
jakości, ocena jakości produktów, przeprowadzanie testów kontroli
jakości, sprawdzanie jakości, świadczenie usług zapewniania jakości, testy jakości, testy kontroli jakości, usługi testowania systemów
alarmowych i monitorujących, usługi zapewnienia jakości, wykonywanie pomiarów, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie
elektronicznego przetwarzania danych [EPD], zarządzanie zasobami
cyfrowymi, zdalne administrowanie serwerem, 44 monitorowanie pacjentów, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, 45 analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, certyfikaty
bezpieczeństwa do przygotowywania kart identyfikacyjnych, dzierżawa alarmów pożarowych, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring
w obiegu zamkniętym, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych,
ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona
obiektów i sprzętu, ochrona osobista, służby bezpieczeństwa podczas
imprez publicznych, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób,
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usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi doradcze
w odniesieniu do bezpieczeństwa, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz
osób trzecich, usługi monitoringu, usługi ochroniarskie w budynkach,
usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, usługi stróży nocnych, usługi stróżów
nocnych, usługi strażników ochrony, usługi strażników mające na celu
zapobieganie włamaniom, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi w zakresie monitorowania alarmów,
usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia.

(111) 305117
(220) 2017 07 03
(210) 473625
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) STEKLOV OLEKSII, Kijów, UA.
(540) SALESDRIVE
(510), (511) 9 sprzęt do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie, programy komputerowe do przetwarzania danych,
programy komputerowe do zarządzania projektami, 35 doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
statystyczne zestawienia, reklama typu „płać za kliknięcie”, zarządzanie relacjami z klientami, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
nauczanie, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, 42 oprogramowanie jako usługa
[SaaS], wynajmowanie serwerów WWW, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych.
(111) 305118
(220) 2017 07 03
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bdsklep.pl
(540)

(210) 473630

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 03.05.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią artykułów spożywczych, mięsa i wędlin, ryb, świeżych owoców i warzyw,
świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych, napojów bezalkoholowych, alkoholu, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa, papierosów i tytoniu, akcesoriów
do palenia, produktów higienicznych, perfum i kosmetyków, artykułów toaletowych, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środków wybielających i innych substancji stosowanych
w praniu, lekarstw, paraleków i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, komputerów i oprogramowania komputerowego,
urządzeń oświetleniowych, zegarów artykułów papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów gospodarstwa domowego, opakowań
i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz
urządzeń i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania
i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć
głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych,
wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem
i majsterkowaniem, narzędzi, produktów związanych z wystrojem
wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz, elektrycznych urządzeń
do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru lub celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie sponsorowanych
powierzchni reklamowych, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, dystrybucja towarów i przesyłek, realizacja przesyłek drogą
pocztową na zlecenie, usługi pakowania i składowania i wysyłania towarów zamawianych on-line, 43 usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, prowadzenie stołówek, kawiarni i restauracji, usługi barowe,
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usługi zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, rezerwacja i wynajem noclegów, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje.

(111) 305119
(220) 2017 07 03
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Mind
(540)

(210) 473651

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne,
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty
z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białkowe preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków
przystosowany do celów medycznych, leki uspokajające, suplementy
mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne,
środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki
do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające ból, mydła dezynfekujące.
(111) 305120
(220) 2017 07 03
(210) 473654
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) FEIT ANNA FIRMA HANDLOWA ANITEK, Radziejów, PL.
(540) RYDZ
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 05.11.05, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 środki wybielające, środki czyszczące, polerujące
i ścierające, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 16 papier, tektura i wyroby z tych
materiałów, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych
lub do celów domowych, torby, worki, arkusze z papieru i tworzyw
sztucznych d o pakowania i zawijania, papier toaletowy, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, syropy cukrowe do celów spożywczych, 31 rośliny zbożowe i produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy, 35 usługi w zakresie: doradztwa zarządzania działalnością gospodarczą, także w postaci objęcia patronatem w celu
zorganizowania sieci placówek handlowych pod jedną nazwą, o podobnym charakterze, wyglądzie i klimacie, określenia dla nich asortymentu towarów oraz wspólnych i jednolitych zasad organizacji
i zarządzania nimi, organizowania i zarządzania placówką handlową,
usługi reklamowe, doradztwa reklamowego, projektowania i programowania kampanii reklamowych, rozpowszechniania dystrybucji
i wypożyczania materiałów reklamowych, organizowania wystaw
reklamowych i handlowych, organizacji pokazów towarów, dekoracji
wystaw sklepowych, badania rynku, doradztwa handlowego, sporządzania opinii handlowych, sporządzania ekspertyz, ocen, opinii,
badań i raportów w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
oraz zasad organizacji i zarządzania placówkami handlowymi, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, restauracje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.

(111) 305121
(220) 2017 06 24
(210) 473324
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) SOSNOWSKI PRZEMYSŁAW, Biała Podlaska, PL.
(540) SNOWLIKE
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 04.05.03, 04.05.05, 04.05.99, 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 koszulki z krótkimi rękawami, bluzy, 28 gry planszowe.
(111) 305122
(220) 2017 06 24
(210) 473333
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) ONTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ONTIMAX
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo giełdowe (akcje i obligacje), pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami.
(111) 305123
(220) 2017 06 24
(210) 473336
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo, PL.
(540) n niczuk
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.12, 26.04.18, 26.03.01
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(510), (511) 6 artykuły metalowe do użytku w budownictwie, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, cynk (Zn), części połączeniowe do rur z metalu, drobne wyroby metalowe, dyble z metalu, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie, gwintowane,
wzmacniające i zbrojeniowe pręty metalowe, kątowniki stalowe metalowe, kołki metalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy metalowe, obrzeża jako krawędzie metalowe, metalowe:
kształtowniki, kątowniki, podkładki, nakrętki, wkręty, nity, nasadki,
łączniki do prętów metalowe, śruby metalowe, metalowe: profile,
prowadnice ślizgowe, tuleje kotwowe, uchwyty rynnowe, wsporniki
metalowe, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, 7 przenośniki jako
maszyny, przenośniki pneumatyczne, przenośniki jako urządzenia,
11 aparatura, urządzenia i instalacje chłodnicze, aparatura do wentylacji, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia i aparatura grzewcza,
37 usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, usługi w zakresie rozbiórki budynków, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i dla chłodnictwa, montaż i naprawy instalacji grzewczych, 42 testowanie materiałów, kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 305124
(220) 2017 06 24
(210) 473337
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo, PL.
(540) n niczuk
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01
(510), (511) 6 artykuły metalowe do użytku w budownictwie, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, cynk (Zn), części połączeniowe do rur z metalu, drobne wyroby metalowe, dyble z metalu, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie, gwintowane,
wzmacniające i zbrojeniowe pręty metalowe, kątowniki stalowe metalowe, kołki metalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy metalowe, obrzeża jako krawędzie metalowe, metalowe:
kształtowniki, kątowniki, podkładki, nakrętki, wkręty, nity, nasadki,
łączniki do prętów metalowe, śruby metalowe, metalowe: profile,
prowadnice ślizgowe, tuleje kotwowe, uchwyty rynnowe, wsporniki
metalowe, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, 7 przenośniki jako
maszyny, przenośniki pneumatyczne, przenośniki jako urządzenia,
11 aparatura, urządzenia i instalacje chłodnicze, aparatura do wentylacji, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia i aparatura grzewcza,
37 usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, usługi w zakresie rozbiórki budynków, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i dla chłodnictwa, montaż i naprawy instalacji grzewczych, 42 testowanie materiałów, kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych.
(111) 305125
(220) 2017 06 24
(210) 473338
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) GIEFERT WOJCIECH GENTLE-MAN, Jasło, PL.
(540) BRØDRENE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry: torby, torebki, aktówki, portmonetki, paski, etui do kluczy, torby na laptopy, torby podróżne na ubrania, plecaki, kuferki przenośne na kosmetyki, etui na karty,
etui na karty kredytowe, kosmetyczki bez wyposażenia, pojemniki
na wizytówki, torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, zestawy
podróżne, 35 usługi w zakresie sprzedaży: torby, torebki, aktówki,
portmonetki, paski, etui do kluczy, torby na laptopy, torby podróżne
na ubrania, plecaki, kuferki przenośne na kosmetyki, etui na karty,
etui na karty kredytowe, kosmetyczki bez wyposażenia, pojemniki
na wizytówki, torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, zestawy
podróżne, 42 projektowanie mody, usługi wzornictwa w zakresie
wyrobów skórzanych i imitacji skóry oraz galanterii skórzanej.
(111) 305126
(151) 2017 11 21

(220) 2017 06 24
(441) 2017 08 07

(210) 473339

Nr 5/2018

(732) WNUK ŁUCJAN, Wodzisław Śląski, PL.
(540) HT HOTEL TATRA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 01.01.04, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
planowanie przyjęć [rozrywka], usługi rozrywkowe, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 44 aromaterapia, manicure, masaż, salony piękności, usługi saun, usługi
solariów.
(111) 305127
(220) 2017 06 26
(210) 473359
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Inwestor online
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobiInych, 36 giełdowe notowania, giełdowe pośrednictwo, inwestycje
kapitałowe, maklerstwo, maklerstwo giełdowe.
(111) 305128
(220) 2017 06 26
(210) 473360
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) AUSTROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540) Styropian AUSTROTHERM-zdrowe serce każdego systemu
dociepleń
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 17 materiały izolacyjne (płyty izolacyjne z polistyrenu
spienionego, materiały termoizolacyjne i dźwiękochłonne, osłony
do rur niemetalowych, tworzywa półprzetworzone).
(111) 305129
(220) 2017 06 26
(210) 473363
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) COBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przebieczany, PL.
(540) COBICO
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.05

Nr 5/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 42 prace badawczo rozwojowe-prowadzenie laboratorium zajmującego się badaniem opakowań, kontrola jakości, certyfikacja opakowań-wydawanie ocen, opinii i sporządzanie raportów
na polu technologicznym, 44 kontrola jakości-certyfikacja rolnictwa
ekologicznego produktów rolnictwa ekologicznego, produktów tradycyjnych i regionalnych ChNP, ChOG, GTS, systemu gwarantowanej
jakości żywności QAFP integrowanej produkcji roślin, w programie
„Jakość Tradycja”, w systemie „ESTA”, w systemie wysokiej jakości
wieprzowiny PQS.

(111) 305130
(220) 2017 06 26
(210) 473364
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) EWAX EWA I JACEK DUNIEC SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) EWAX
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12, 25.01.05
(510), (511) 35 usługi prowadzenia hurtowni oraz sklepu internetowego w zakresie sprzedaży takich towarów jak: artykuły wyposażenia wnętrz, w tym: lampy, ramki, latarnie, lampiony, świeczniki,
zawieszki, kominki na wosk i olejek, lustra, obrazy, skarbonki, pudełka, skrzynie, zegary, kosze niemetalowe, dekoracje przestawne,
patery, meble: meble ogrodowe, meble biurowe, meble łazienkowe,
tekstylia: obrusy, koce, ręczniki, poduszki, sprzęt gospodarstwa domowego: kubki, szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, zastawy stołowe,
doniczki, kosze piknikowe z naczyniami, maty pod naczynia, talerze,
talerze dekoracyjne, figurki szklane, figurki ceramiczne, figurki z porcelany, pojemniki kuchenne, pojemniki na pieczywo, tace, słoiki, wazony, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne.
(111) 305131
(220) 2017 06 26
(210) 473394
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) PRIMIECZAJEWA IRYNA IRMAX, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 05.05.13, 26.04.02, 26.13.25, 28.05.99
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi doradcze
dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem
franszyz, promocja sprzedaży, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi aukcyjne świadczone
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, gromadzenie, na rzecz innych osób,
różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, nabywanie
dostępu do kanałów telewizyjnych, rozpowszechnianie reklam, produkcja materiałów reklamowych i reklam, publikacja treści reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych
lub komputerowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów

1723

kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, zarządzanie hotelami, zarządzanie dokumentacją biznesową, komputerowe zarządzanie plikami,
zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi
przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi zarządzania społecznością online,
usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, sprzedaż hurtowa i detaliczna, także z katalogu i za pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych następujących towarów:
farb, pokostów, lakierów, środków wybielających i innych substancji
stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł nieleczniczych, produktów perfumeryjnych,
kosmetyków nieleczniczych, szamponów, nieleczniczych płynów
do włosów, nieleczniczych środków do czyszczenia zębów, materiałów oświetleniowych i świec, mydeł i detergentów leczniczych
i odkażających, dietetycznej żywności i substancji dostosowanej
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, herbat ziołowych, ziół
leczniczych, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt, materiałów opatrunkowych, środków odkażających,
środków do zwalczania robactwa, narzędzi i przyrządów ręcznych
(o napędzie ręcznym), wyrobów nożowniczych, urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycznych nośników danych, płyt kompaktowych, płyt DVD, artykułów
optycznych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary, sztucznych ogni, papieru i kartonu, druków, fotografii, artykułów
piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem mebli, klejów do materiałów
biurowych lub do celów domowych, publikacji drukowanych, albumów, materiałów dla artystów i do rysowania, pędzli, arkuszy, folii
i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, reprodukcji
graficznych dzieł sztuki, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu,
modeli architektonicznych, obrazów, metali szlachetnych i ich stopów, wyrobów jubilerskich, kamieni szlachetnych i półszlachetnych,
przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, skóry i imitacji skóry, bagażu i toreb do przenoszenia, plecaków, torebek, toreb
szkolnych, parasoli, wyrobów rymarskich, obroży, smyczy i ubrań dla
zwierząt, mebli, luster, ramek obrazów, przyborów oraz pojemników
kuchennych i gospodarstwa domowego, grzebieni i gąbek, sprzętu
do czyszczenia, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych,
tekstyliów i imitacji tekstyliów, bielizny stołowej i pościelowej, ręczników, ściereczek i serwetek tekstylnych, zasłon z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, odzieży, obuwia i nakryć głowy,
dywanów, chodników (kilimy), mat i słomianek, draperii (nietekstylnych), gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, maskotek, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, przetworów
mięsnych i rybnych, konserw mięsnych i rybnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, orzechów
preparowanych, przekąsek na bazie konserwowanych, mrożonych,
suszonych i gotowanych owoców, warzyw i orzechów preparowanych, jaj, produktów mlecznych i nabiałowych, napojów na bazie
mleka i produktów mlecznych, gotowych dań na bazie mięsa i ryb,
zup, ekstraktów mięsnych, olejów i tłuszczów jadalnych, kawy, herbaty, kakao, kawy nienaturalnej, ryżu, mąki i produktów zbożowych,
chleba, wyrobów piekarniczych, wyrobów cukierniczych i słodyczy,
lodów, cukru, miodu, soli, przypraw, octu, musztardy, majonezu,
przekąsek na bazie zbóż, gotowych dań na bazie makaronu i ryżu,
surowych i nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych,
leśnych świeżych owoców i warzyw, świeżych ziół, naturalnych roślin
i kwiatów, żywności i napojów dla zwierząt, piwa, wody mineralnej
i gazowanej oraz inne napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów alkoholowych, tytoniu, wyrobów tytoniowych,
artykułów dla palaczy, zapałek.

(111) 305132
(220) 2017 06 27
(210) 473401
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) LODY
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(540)

(531) 08.01.18, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, sorbety, 43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni,
kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż
żywności „na wynos”, usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line.
(111) 305133
(220) 2017 06 27
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) JUZAK SŁAWOMIR, Legnica, PL.
(540) LECHKO
(510), (511) 32 piwo.

(210) 473424

(111) 305134
(220) 2017 06 29
(210) 473501
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Control
(510), (511) 9 przetwarzania danych, zamki elektroniczne obsługiwane kartą, terminale do elektronicznego przetwarzania, płatności
kartami kredytowymi, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne
przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, systemy identyfikacji biometrycznej, kodowane karty identyfikacyjne, urządzenia
do identyfikacji biometrycznej, kodowane karty lojalnościowe, karty
wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty kodowane stosowane
do elektronicznego transferu transakcji finansowych, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, nośniki do danych, adaptery, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy bezpieczeństwa, aparatura do odczytywania kart, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, bezpieczniki elektryczne, biochipy, czujniki, czujniki i detektory, czytniki kart, dane zapisane elektronicznie, elektroniczne bazy danych, elektroniczne regulatory, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektryczne regulatory
ładowania, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne wyłączniki automatyczne, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, urządzenia komputerowe do zdalnego
odczytu mierników, urządzenia komputerowe do magazynowania
danych, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenie
nadawczo-odbiorcze, 12 autobusy, autobusy z napędem elektrycznym, części konstrukcyjne do autobusów, autobusy i części konstrukcyjne do nich, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy napędzane
elektrycznie, napędy elektryczne do pojazdów lądowych, pojazdy
lądowe z napędem elektrycznym, silniki napędowe do pojazdów
lądowych, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy do pojazdów, amortyzatory [części pojazdów], autokary, drony,
drzwi do pojazdów, elektryczne napędy do pojazdów, elektryczne
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów, hamulce do pojazdów lądowych, mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, mechanizmy napę-
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dowe [części pojazdów lądowych], mikrobusy, opony do autobusów,
pojazdy do podróżowania drogą lądową, pojazdy do poruszania się
po lądzie, pojazdy drogowe [do transportu], pojazdy kierowane automatycznie, silniki do samochodów, tramwaje, tramwaje [pojazdy],
trolejbusy, trolejbusy elektryczne, zestawy hamulcowe do pojazdów, 39 transport, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub
ładunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], usługi lokalizacji pojazdów,
obsługa ładunków, organizowanie transportu towarów, śledzenie
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], transport drogowy
ładunków, transport towarów w warunkach chłodniczych, udzielanie
informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, chroniony transport przedmiotów
wartościowych, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży,
dostarczanie ładunków drogą powietrzną, dostarczanie ładunków
drogą lądową, dostarczanie paczek, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury
obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, pisanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie stron elektronicznych,
przechowywanie danych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 45 pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, informacje dotyczące
lokalizacji zaginionych osób, usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, śledzenie skradzionych przedmiotów, usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa, usługi ochrony zwierząt, usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, usługi odnajdywania zaginionych
psów, znakowanie identyfikacyjne psów w celach bezpieczeństwa,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, ochrona obiektów i sprzętu, usługi
elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, poszukiwanie osób zaginionych.

(111) 305135
(220) 2017 06 29
(210) 473502
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TV Green
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe, reklamy
telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowe, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów,
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, promocyjne usługi
handlowe, dystrybucja materiałów promocyjnych, usługi w zakresie
promocji, usługi reklamowe i promocyjne, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, przygotowywanie reklam,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo reklamowe i marketingowe, rozpowszechnianie reklam, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron in-
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ternetowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie
informacji handlowych, udzielanie porad w zakresie metod i technik
sprzedaży, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, reklama zewnętrzna, doradztwo w zakresie
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, usługi agencji eksportowych,
reklamy online, reklama i usługi reklamowe, produkcja reklam telewizyjnych, 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług online i Internetu, przesyłanie informacji drogą online, usługi
telekomunikacyjne, bezprzewodowy transfer danych przez Internet,
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, doradztwo
w zakresie usług telekomunikacyjnych, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów,
emisja telewizyjna, transmisja danych przez Internet, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
transmisji telewizyjnych i radiowych, telewizja kablowa nadająca informacje, transmisja danych drogą kablową, automatyczny transfer
danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, bezprzewodowa
transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, bezprzewodowe
elektroniczne przesyłanie danych, emisja abonowanych programów
telewizyjnych, przekazywanie informacji drogą telewizyjną, nadawanie programów w telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej on-line, transmisja danych, transmisja danych
za pomocą środków elektronicznych, transmisje na żywo dostępne
przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], udzielanie
dostępu do telewizji internetowej, udzielanie informacji dotyczących
telekomunikacji.

(111) 305136
(220) 2017 06 29
(210) 473505
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Day
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie
ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju],
zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, promocyjne usługi handlowe, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja
materiałów promocyjnych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
usługi w zakresie promocji, usługi reklamowe i promocyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie promocji eksportu,
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, wsparcie w dziedzinie
promocji biznesu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo reklamowe i marketingowe, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie
informacji marketingowych, dostarczanie informacji handlowych,
konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży,
udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, wsparcie
w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, usługi
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
usługi public relations, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie
public relations, usługi agencji eksportowych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, wykłady na temat umiejętności
marketingowych, organizowanie szkoleń biznesowych, szkolenia
w dziedzinie biznesu, organizowanie zjazdów w celach biznesowych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, kongresy (organizowanie i prowadzenie-), konkursy (organizowanie-) [edukacja lub roz-
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rywka], organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie corocznych
konferencji związanych z logistyką, organizowanie dorocznych konferencji dotyczących telekomunikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu
i handlu, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych
z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących handlu, wystawy sztuki, usługi
związane z wystawami sztuki, usługi w zakresie konferencji, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
kongresów, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących biznesu.

(111) 305137
(220) 2017 06 29
(210) 473512
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green ID
(510), (511) 9 karty magnetyczne do identyfikacji osób, identyfikacyjne karty elektroniczne [dowody osobiste], karty magnetyczne
do identyfikacji osób, hologramy, chipy [układy scalone], czytniki
[sprzęt przetwarzania danych], zamki elektroniczne obsługiwane
kartą, terminale do elektronicznego przetwarzania, płatności kartami
kredytowymi, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, urządzenia do weryfikacji
danych na magnetycznie kodowanych kartach, oprogramowanie
do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi
i elektronicznymi, systemy identyfikacji biometrycznej, kodowane
karty identyfikacyjne, identyfikacyjne karty magnetyczne, urządzenia do identyfikacji biometrycznej, karty magnetyczne kodowane,
kodowane karty lojalnościowe, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu
transakcji finansowych, dane zapisane magnetycznie, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, nośniki do danych, elektroniczne i magnetyczne
karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi,
elektroniczne bazy danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 35 komputerowe bazy danych, komputerowe
zarządzanie plikami, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, doradztwo reklamowe i marketingowe, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
gromadzenie informacji dla firm, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, administrowanie sprzedażą, konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, zarządzanie personelem
zajmującym się sprzedażą, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, obsługa programów lojalnościowych, doradztwo
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, reklamy
online.
(111) 305138
(220) 2017 06 29
(210) 473513
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Pay
(510), (511) 9 hologramy, chipy [układy scalone], czytniki [sprzęt
przetwarzania danych], zamki elektroniczne obsługiwane kartą,
terminale do elektronicznego przetwarzania, płatności kartami kredytowymi, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowa-
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dzanie transakcji kartami kredytowymi, urządzenia do weryfikacji
danych na magnetycznie kodowanych kartach, oprogramowanie
do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, systemy identyfikacji biometrycznej, identyfikacyjne karty magnetyczne, identyfikacyjne karty magnetyczne,
urządzenia do identyfikacji biometrycznej, karty magnetyczne
kodowane, terminale telefoniczne, terminale POS, elektroniczne
terminale płatnicze, terminale elektronicznych płatności, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje do przepływu pracy, czytniki
kart kredytowych, drukowane karty do bankomatu [magnetyczne], elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku
w związku z płatnością za usługi, elektroniczne karty-klucze, kodowane karty członkowskie, kodowane karty-klucze, oprogramowanie
do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi
i elektronicznymi, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie komputerowe
do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowanie
decyzji medycznych, oprogramowanie komputerowe stosowane
do zdalnego monitorowania liczników, oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji
na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 36 usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi,
usługi związane z kartami gotówkowymi, usługi ubezpieczeniowe
związane z kartami kredytowymi, usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, usługi w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi
w zakresie wypłaty gotówki [uruchamiane kartą], usługi finansowe
w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, usługi związane z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi, przetwarzanie transakcji kartą debetową na rzecz osób trzecich, przetwarzanie transakcji kartą
kredytową na rzecz osób trzecich, przetwarzanie transakcji kartą obciążeniową na rzecz osób trzecich, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, usługi finansowe, transakcje finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, informacje
finansowe, inwestycje kapitałowe.

(111) 305139
(220) 2017 06 29
(210) 473515
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Med
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe związane z dziedziną medyczną, oprogramowanie
do zdalnej diagnostyki, czytniki kart elektronicznych, dalmierze
[odległościomierze], oprogramowanie do systemów nawigacyjnych
GPS, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających
podejmowanie decyzji medycznych, mobilne aplikacje, aplikacje
do pobrania na smartfony, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, serwery w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, dane zapisane elektronicznie, dokumentacja
komputerowa w formie elektronicznej, elektroniczne bazy danych,
komputerowe bazy danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie
do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które można pobrać
ze światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe
do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy,
44 usługi medyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, opieka medyczna i zdrowotna, badania medyczne, badania poziomu cholesterolu, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, kliniki, kliniki medyczne,
kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne, świadczenie pomocy medycznej, sporządzanie leków recepturowych przez
farmaceutów, pomoc medyczna, świadczenie usług medycznych,
szpitale, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki
zdrowotnej, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie wiadomo-
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ści i informacji w dziedzinie medycyny, usługi medyczne, doradztwo
medyczne w zakresie ciąży, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
doradztwo w zakresie biorytmów, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo
związane ze stomatologią, doradztwo żywieniowe, pomoc osobom
w rzucaniu palenia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii,
udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji
zdrowotnej.

(111) 305140
(220) 2017 06 29
(210) 473517
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Trader
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, elektroniczne bazy danych, mobilne aplikacje, aplikacje
do przepływu pracy, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie,
oprogramowanie komunikacyjne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, dane zapisane
elektronicznie, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania
i analizy, 36 inwestycje przemysłowe, pośrednictwo w zakresie inwestycji finansowych w firmy energetyczne, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo finansowe, doradztwo dotyczące kredytów, doradcze
usługi zarządzania finansowego, doradztwo w zakresie inwestycji
finansowych, finansowanie inwestycji, inwestycje kapitałowe, organizowanie inwestycji, inwestycje finansowe, analiza inwestycyjna,
administrowanie inwestycjami, zarządzanie inwestycjami, kluby
inwestycyjne, informacje inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, powiernictwo inwestycyjne, usługi inwestycyjne, inwestowanie
funduszy międzynarodowych, administrowanie inwestycjami funduszy, opieka nad inwestycjami, usługi finansowo-inwestycyjne,
zarządzanie portfelem inwestycyjnym, monitorowanie funduszy
inwestycyjnych, udzielanie informacji inwestycyjnych, zarządzanie
aktywami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, udzielanie informacji
finansowych inwestorom, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi finansowe dotyczące inwestycji,
informacje finansowe dla inwestorów, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, zarządzanie
funduszem inwestycyjno-kapitałowym, finansowe i inwestycyjne
usługi konsultacyjne, usługi inwestycyjne świadczone przez firmy,
usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie informacji cyfrowych, wiadomości elektroniczne, przesyłanie wiadomości,
elektroniczne przesyłanie wiadomości, dostarczanie wiadomości
drogą elektroniczną, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, komunikacja pomiędzy komputerami, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do baz
danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do baz
danych online, dostarczanie informacji komunikacyjnych, udzielanie
dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług online i Internetu, udostępnianie online elektronicznych tablic
informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, dostarczanie informacji komunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości
błyskawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć,
obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową,
elektroniczne przesyłanie plików, elektryczna transmisja danych
w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym
w ramach Internetu, komunikacja przez sieci elektroniczne, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazy-
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wanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych,
wzajemna komunikacja komputerowa, zapewnianie elektronicznych
łączy danych.

(111) 305141
(220) 2017 06 21
(210) 473166
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) KWAS EPSILON
(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 zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 305142
(220) 2017 06 21
(210) 473187
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 17
(732) TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wolskie, PL.
(540) FOSYDYNA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy
diety dla ludzi.
(111) 305143
(220) 2017 06 21
(210) 473191
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) ĆWIEK MONIKA KANCELARIA PRAWNA M&C, Warszawa, PL.
(540) NELA
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 9 urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier 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 wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku
ręcznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 305144
(220) 2017 06 22
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KIJEWSKI ANDRZEJ NAVCOMM, Sopot, PL.
(540) NAVCOMM

(210) 473221
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(540)

(531) 15.01.13, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 9 aerometry, anteny, aparaty informatyczne, instrumenty do wyznaczania azymutu, barometry, boje sygnalizacyjne,
busole, procesory CPU, aparaty do rejestrowania czasu, dalmierze,
daszki (osłony oczu), urządzenia diagnostyczne, dyktafony, urządzenia do transmisji i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy,
kalkulatory, przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne dla
lotników, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy miernicze, suwaki logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, przyrządy
meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, nakolanniki,
komputery pokładowe do nawigacji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne kaski dla uprawiania sportu, ochronne okulary dla
uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura
do radiokomunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej,
wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu, urządzenia do zdalnego sterowania, złączki, świetlne znaki nawigacyjne, 16 atlasy ekierki, krzywiki, książki, linijki, mapy, podręczniki, tablice arytmetyczne,
trójkąty kreślarskie, 37 obsługa i naprawa samolotów, instalacja konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja konserwacja
i naprawa komputerów, instalacja konserwacja i naprawa maszyn,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, naprawa pojazdów, 38 usługi w zakresie tworzenia i publikowania aktualności
i wiadomości dla agencji informacyjnych, usługi wypożyczania czasu
dostępu do światowej sieci, usługi udostępniania Internetu dla forów
dyskusyjnych, usługi w zakresie informacji o telekomunikacji i radiotelekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności poprzez terminale komputerowe,
usługi w zakresie łączności telefonicznej i radiotelefonicznej, usługi
w zakresie łączności telegraficznej, usługi w zakresie łączności za pomocą telefonii komórkowej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przydzielania
dostępu do baz danych, usługi transmisji programów radiowych,
usługi transmisji programów telewizyjnych, usługi transmisji satelitarnej, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi poczty głosowej,
usługi teleksowe, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i radiotelekomunikacyjnych, usługi w zakresie zleceń przywoławczych oraz środków łączności elektronicznej, usługi w zakresie
udostępniania sieci radiowej, 39 usługi w zakresie pilotowania, usługi w zakresie transportu powietrznego, usługi dostarczania przesyłek, usługi w zakresie transportu samochodowego, usługi w zakresie
wypożyczania skafandrów i odzieży ochronnej dla sportów ekstremalnych (np. lotniczych, wodnych, motorowych), usługi w zakresie
wypożyczania środków ochrony indywidualnej takich jak np. kaski
ochronne, rękawice ochronne, obuwie ochronne dla sportów ekstremalnych, usługi spedycyjne, usługi transportu morskiego, usługi
w zakresie transportu pasażerskiego, usługi turystyczne, usługi w zakresie wypożyczania łodzi i statków, usługi w zakresie wystrzeliwania
satelitów na rzecz osób trzecich, 41 usługi w zakresie pomiaru czasu (chronometrii) na imprezach sportowych, doradztwo zawodowe
w zakresie kształcenia i edukacji, udzielanie porad w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja na wszystkich szczeblach szkolnictwa,
usługi fotograficzne w zakresie fotoreportaży, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie obozów sportowych, usługi w zakresie produkcji filmów, organizowanie i prowadzenie koncertów, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi w zakresie produkcji telewizyjnych
programów rozrywkowych, organizowanie zajęć sportowych, usługi
związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, usługi klubowe,
usługi w zakresie komponowania utworów muzycznych, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie edukacyjnych lub rozrywkowych konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, usługi w zakresie wyposażania sal koncertowych,
usługi projektowania w zakresie dokumentacji technicznej, instrukcji
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obsługi oraz materiałów dla celów badań zgodności z wymaganiami
zasadniczymi i certyfikacji.

(111) 305145
(220) 2017 06 22
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) RADGOWSKA MONIKA, Magdalenka, PL.
(540) LUCKYHOME.PL
(540)

(210) 473238

Kolor znaku: ciemnoczerwony, jasnoczerwony, pomarańczowy,
granatowy, niebieski, zielony, żółty, biały
(531) 01.15.01, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
biuro wynajmu mieszkań, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, agencje mieszkaniowe (mieszkania), agencje mieszkaniowe (nieruchomości).
(111) 305146
(220) 2017 06 22
(210) 473243
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) BANACH ŁUKASZ, Bochnia, PL.
(540) NORMAN LETO
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, filmy wideo, programy interaktywnych gier wideo, fotografie cyfrowe do pobrania, gry wideo
nagranie na dysku [oprogramowanie komputerowe], książki audio,
książki w formacie cyfrowym do pobrania z Internetu, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, nagrania audio wideo, nagrania cyfrowe,
nagrania wideo z filmami, nagrania wideo z muzyką, oprogramowanie do gier wideo, 16 afisze, plakaty, akwaforty [grafika], albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, artykułu biurowe, bilety, biuletyny
informacyjne, czasopisma [periodyki], działa sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, fotografie, fotograwiura,
galwanotypy [poligrafia], gazety, karty pocztowe, katalogi, książki,
książki z grafiką, litograficzne działa sztuki, materiały drukowane,
obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, odbitki fotograficzne, portrety, przybory szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane,
prezentacje graficzne [rysunki, obrazy], reprodukcje graficzne, ryciny
[grafika], rysunki graficzne, sztychy, ryty [grawiura], szyldy z papieru
lub kartonu, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, 41 dystrybucja filmów, fotografia, gry oferowane w systemie on-line z sieci
komputerowej, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, malowanie portretów, montaż filmów, montaż [obróbka] taśm wideo,
pisanie scenariuszy, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych,
prezentacja filmów, prezentacja nagrań wideo, produkcja filmów
animowanych, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audio i wideo
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja przedstawień, produkcja
spektakli, produkcja sztuk, produkowanie filmów, publikacje multimedialne, reżyserowanie przedstawień, reżyserowanie sztuk, tworzenie filmów rysunkowych, usługi malowania artystycznego murali,
usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo,
usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, wystawy sztuki, 42 artyści graficy [usługi], grafika artystyczna,
programowanie animacji komputerowych, projektowanie animacji
i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie graficzne,
projektowanie gier, projektowanie mody, projektowanie rzeźb, projektowanie wizualne, usługi graficzne, wspomagane komputerowo
projektowanie grafiki video, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.

Nr 5/2018

(111) 305147
(220) 2017 06 22
(210) 473249
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) SKARB PAŃSTWA-KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa, PL.
(540) KNF KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane
przez sieci komputerowe, 16 drukowane publikacje periodyczne
i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały szkoleniowe, wyroby z papieru i tektury nie ujęte w innych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 25 odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty),
ascoty (krawaty), 35 usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej, 36 usługi ubezpieczeniowe, finansowe, monetarne, usługi związane z nieruchomościami
nie ujęte w innych klasach, 41 usługi edukacyjne, organizowanie
i prowadzenie szkoleń.
(111) 305148
(220) 2017 06 22
(210) 473250
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) SKARB PAŃSTWA-KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa, PL.
(540) KNF KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane
przez sieci komputerowe, 16 drukowane publikacje periodyczne
i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały szkoleniowe, wyroby z papieru i tektury nie ujęte w innych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 25 odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty),
ascoty (krawaty), 35 usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej, 36 usługi ubezpieczeniowe, finansowe, monetarne, usługi związane z nieruchomościami
nie ujęte w innych klasach, 41 usługi edukacyjne, organizowanie
i prowadzenie szkoleń.
(111) 305149
(220) 2017 06 22
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) House of Prince A/S, Copenhagen V, .
(540) KING’S FAVOURITES ORANGE
(540)

(210) 473251

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.02, 24.09.03, 24.09.07, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara,
cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny
do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, artykuły dla
palaczy zwłaszcza urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.

(111) 305150
(220) 2017 06 22
(210) 473254
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH GRUPA CODEX, Warszawa, PL.
(540) grupa CODEX
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem.
(111) 305151
(220) 2017 06 22
(210) 473272
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) SUKCES TECHNOLOGY GROUP-DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków, PL.
(540) CORVETO
(510), (511) 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz
pilotów naściennych do: rolet zewnętrznych i wewnętrznych, markiz,
zasłon i firan, ekranów, bram wjazdowych i garażowych.
(111) 305152
(220) 2017 06 23
(210) 473279
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) PHILADELPHIA BOULEVARD
(510), (511) 33 wódka.
(111) 305153
(220) 2017 06 23
(210) 473281
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Polski Lek Calcium + witamina C
(540)
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ne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(111) 305155
(220) 2017 06 23
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) KANIKUŁA TOMASZ, Polkowice, PL.
(540) BEZ PROCENT
(540)

(210) 473307

(531) 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholowych, w szczególności piwa, wina, likierów, koktajli, aperitifów,
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi importowo-eksportowe w związku z napojami bezalkoholowymi, 39 usługi dystrybucyjne dotyczące napojów bezalkoholowych, przewożenie, składowanie i dostarczanie napojów
bezalkoholowych, w szczególności piwa, wina, likierów, koktajli
czy aperitifów.
(111) 305156
(220) 2017 06 23
(210) 473310
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) PRACA INFO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PracaInfo
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 35 agencja pośrednictwa pracy, agencja zatrudnienia
tymczasowego.

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.18, 26.01.18
(510), (511) 5 dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, napoje lecznicze, preparaty witaminowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne zawierające wapń, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje do celów
medycznych, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały,
32 napoje izotoniczne, tabletki musujące do sporządzania napojów
z witaminami, tabletki musujące do sporządzania napojów zawierających wapń, pastylki do sporządzania napojów, proszek do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe.

(111) 305157
(220) 2017 06 23
(210) 473311
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) DEKSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) DEKSTRA
(510), (511) 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, opinie
prawne, obsługa prawna podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej, usługi prawnicze w zakresie nadzoru licencjonowania własności intelektualnej, usługi nadzorcze w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi mediacji, usługi prawnicze świadczone drogą elektroniczną,
świadczenie pomocy prawnej, w szczególności porady i konsultacje
prawne, zastępstwo prawne i procesowe, usługi w zakresie pomocy
prawnej.

(111) 305154
(220) 2017 06 23
(210) 473290
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich,
Zürich, CH.
(540) VITISSIMO
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemicz-

(111) 305158
(220) 2017 06 24
(210) 473315
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) ŻÓŁTEK PIOTR, Gdynia, PL.
(540) AMBERGATOR
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, beczka piwa, beczka słodowa,
kwas chlebowy, drink na bazie piwa, napój imbirowy, cydr bezalkoholowy.
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(111) 305159
(220) 2017 06 24
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) AGGIO HOLD
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 473316

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 bankomaty, karty bankomatowe, karty kredytowe,
dyski kompaktowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowanie przeznaczone do obsług produktów bankowych,
ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, optyczne magnetyczne nośniki informacji, urządzenia do komunikacji w tym transmisji
przetwarzania informacji i dyspozycji, 35 usługi obsługi klientów-takie jak usługi konsultingowe, w zakresie badania rynku i prognoz
ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa
handlowego, usługi w zakresie badania rynku i sporządzania analiz
rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, usługi pośrednictwa
w zakresie sprzedaży/odsprzedaży/pośrednictwa sprzedaży oraz
gromadzenia na rzecz osób trzecich oprogramowania umożliwiające odbiorcom dogodne porównywanie i zakup oprogramowania,
sprzętu komputerowego, sieciowego, biurowego, analizy kosztów,
ekspertyzy opłacalności i prognoz ekonomicznych, sporządzanie
wyciągów z kont-prowadzone za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, call center obejmujące prowadzenie aktywnych kampanii
marketingowych, usługi przetwarzania danych, 36 usługi finansowe
i bankowe, bankowość elektroniczna, usługi bankomatowe, operacje bankowe, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, przeprowadzanie operacji i rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi przekazów pieniężnych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, emitowanie papierów wartościowych i obrót nimi, prowadzenie kont depozytowych, papierów
wartościowych, udostępnianie operacji finansowych za pośrednictwem bankomatów, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi przekazu środków
pieniężnych w obrocie międzynarodowym, autoryzacja i rozliczanie
transakcji bezgotówkowych, ecommerce i mobilnych, elektroniczne usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie sieciami bankomatów, usługi windykacji telefonicznej, usługi infolinii
w dziedzinie bankowości i finansów, 42 usługi opracowania oprogramowania komputerowego w zakresie dostarczania infrastruktury informatycznej, usługi najmu oprogramowania w systemie SPLA,
usługi utrzymania i obsługi oprogramowania, gromadzenie na rzecz
osób trzecich usług programistycznych umożliwiające odbiorcom
dogodne porównywanie i ich zakup, usługi regionalnej obsługi informatycznej użytkowników, usługi instalacji i wdrażania technologii
IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia informatycznej bazy
danych, witryn internetowych i innych źródeł dostępnych poprzez
globalną sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących do uzyskania informacji i danych w globalnej
sieci komputerowej, projektowanie i wdrażanie dla osób trzecich witryn internetowych oraz utrzymywanie tych witryn dla osób trzecich
w globalnej sieci komputerowej.
(111) 305160
(220) 2017 06 24
(210) 473317
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) HANECZOK ADRIAN GRAND KEBAB, Radzionków, PL.
(540) Granders
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.03.05, 26.03.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, placki ziemniaczane, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle
mleczne, jogurt, przekąski na bazie owoców i warzyw, sałatki owoco-
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we i warzywne, chipsy ziemniaczane, dania gotowe na bazie warzyw,
mięsa, drobiu, ryb i przetworów z tych produktów, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, lody, herbata mrożona, kawa mrożona, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, cheeseburgery, kanapki, kanapki z parówką (hot dog), pizza,
sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, tortille, tacos (dania meksykańskie), 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, snack-bary,
kafeterie, bufety, stołówki, usługi barowe, restauracyjne, restauracje
samoobsługowe, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie,
obsługa gastronomiczna z własnym zaplecze, produktami i transportem.

(111) 305161
(220) 2017 06 17
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 31
(732) STOCH ANDRZEJ, Zakopane, PL.
(540) ZAK L VE
(540)

(210) 473014

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 park rozrywki, siłownia, kluby fitness, informacje
o rozrywkach i rekreacji, 43 usługi w zakresie prowadzenia gastronomi i kawiarni.
(111) 305162
(220) 2017 06 19
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 31
(732) SPARK-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SPARK TECH
(540)

(210) 473023

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nadzorcze, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru
wagi, pomiarowe, sygnalizacyjne, sprawdzające, do ratowania życia
i do nauczania, sprzęt laboratoryjny, wirówki laboratoryjne, urządzenia i instrumenty do badań naukowych w laboratoriach, urządzenia
i przyrządy laboratoryjne, separatory wirówkowe do użytku laboratoryjnego, laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, menzurki pomiarowe,
uchwyty do probówek, probówki, urządzenia do analizy, oznaczania
i/lub rozpoznawania cząsteczek i/lub gatunków biologicznych i/lub
chemicznych, części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 42 kontraktowe usługi badawcze, testowanie, usługi
laboratoryjne w zakresie badań medycznych, laboratoria medyczne,
doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, usługi badań farmaceutycznych.
(111) 305163
(220) 2017 06 19
(210) 473030
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 31
(732) MICZAJKA SZYMON GABINET WETERYNARYJNY LEK. WET.
SZYMON MICZAJKA, Rybnik, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 02.09.15, 03.06.03, 29.01.12
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(510), (511) 44 konsultacje lekarsko-weterynaryjne, pomoc weterynaryjna, porady behawioralne, porady zoopsychologiczne, zabiegi
lekarsko-weterynaryjne, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.

(111) 305164
(220) 2017 06 19
(210) 473062
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 31
(732) WODY KARPACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.15.15, 26.01.04, 26.01.13, 29.01.12
(510), (511) 32 woda mineralna [napoje].
(111) 305165
(220) 2017 06 19
(210) 473074
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 31
(732) KONTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) ROSIE
(510), (511) 3 preparaty do makijażu, podkłady do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, tusze do rzęs, sztuczne rzęsy, kleje do sztucznych rzęs, kredki do oczu, cienie do powiek, kredki do brwi, ołówki
kosmetyczne, kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, odżywki do paznokci, kosmetyki do ust, szminki
do ust, błyszczyki do ust, kredki do ust, pomadki do ust, antyperspiranty jako środki przeciwpotne, aromaty jako olejki aromatyczne,
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki kosmetyczne, bazy
do perfum kwiatowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty
dla ludzi, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, henna
jako barwnik kosmetyczny, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, mydła, olejki toaletowe, perfumy, pędzle do makijażu, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, puder
do makijażu, pumeks, szampony, woda toaletowa, olejki toaletowy,
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, waciki jako przybory toaletowe, wata do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów.
(111) 305166
(220) 2017 06 19
(210) 473098
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) PASZKO JACEK KOZACZEK PRODUKCJA HANDEL USŁUGI,
Chłopków, PL.
(540) KOZACZEK
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, biały, żółty, jasnobrązowy
(531) 05.09.24, 05.07.24, 26.01.03, 26.04.05, 26.04.02, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 39 działalność związana z pakowaniem produktów spożywczych.
(111) 305167
(151) 2017 11 16

(220) 2017 06 20
(441) 2017 07 24

(210) 473111
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(732) BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka, PL.
(540) BONITO
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, książki elektroniczne, książki audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, elektroniczne
bazy danych, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty CD, nagrane
płyty DVD, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, muzyka
do pobrania, filmy do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania,
książki elektroniczne do pobrania, oprogramowanie komputerowe,
16 materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, broszury,
gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, almanachy (roczniki),
komiksy jako książki, krzyżówki, książeczki do kolorowania, afisze,
plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako
materiały drukowane, wkłady uzupełniające do kalendarza, biuletyny jako materiały drukowane, druki handlowe, formularze (blankiety,
druki), emblematy papierowe, chorągiewki papierowe, drukowane
zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru lub z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, karty pocztowe,
nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, obrazy, reprodukcje obrazów, rysunki, jednorazowe produkty papierowe, dekoracje
na stół z papieru, papier chłonny, papier higieniczny, ręczniki papierowe, serwetki jednorazowe, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, papier i karton, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dekoracyjny
papier do pakowania, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, kartonowe pudełka do pakowania, opakowania książek, obwoluty książek, okładki książek, oprawy książek, zakładki do książek,
podpórki do książek, papier do owijania książek, folie do okładania
książek, materiały na okładki książek, papier na oprawy książek, materiały introligatorskie do książek i dokumentów, materiały i środki
dla artystów i do dekoracji, wyposażenie dla artystów, rzemieślników
i modelarzy, 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, agencje reklamowe, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, tworzenie tekstów reklamowych, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, reklama i promocja sprzedaży
dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi informacyjne dla konsumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie
towarów, takich jak utrwalone na nośnikach informacje i dane w tym
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach,
przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako
książki, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez
Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak
krzyżówki, książeczki do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały drukowane,
wkłady uzupełniające do kalendarza, biuletyny jako materiały drukowane, druki handlowe, formularze (blankiety, druki), emblematy
papierowe, chorągiewki papierowe, drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru lub z kartonu, kartki do opakowań
na prezenty, kartki z życzeniami, karty pocztowe, nalepki, naklejki
jako materiały piśmienne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, obrazy, reprodukcje obrazów, rysunki,
materiały biurowe, komputery, sprzęt informatyczny i audiowizualny, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie gier, zabawki,
gry, materiały edukacyjne dla dzieci, usługi księgarni, jako sprzedaż
książek i innych wydawnictw, usługi sklepów detalicznych on-line
obejmujące magazyny, książki, gazety do pobrania, udostępnianie
baz danych on-line z możliwością przeszukania obejmujących uży-
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wane książki oferowane na sprzedaż i informacje kontaktowe do nabywców / sprzedawców, usługi promocyjne, mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania produktu na rynek, w celu prezentowania
nowych książek, autorów, wydawców lub sprzedawców detalicznych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe,
usługi mediacji i negocjacji w zakresie transakcji handlowych, usługi
w zakresie porównywania cen,, 41 usługi w zakresie kultury, usługi
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi biblioteczne, wypożyczanie książek i innych publikacji, wypożyczanie książek audio,
usługi bibliotek elektronicznych, usługi wideobiblioteki, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie multimedialne książek, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
dostarczanie informacji dotyczących książek, udostępnianie on-line
recenzji książek, usługi informacyjne dotyczące książek, wynajem
czytników książek elektronicznych, zapewnianie rozrywki on-line,
usługi gier on-line, biura rezerwacji biletów koncertowych, dystrybucja filmów, fankluby, imprezy kulturalne, informacja o biletach
na imprezy rozrywkowe, organizowanie rozrywki, organizowanie
widowisk (impresariat), rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe,
usługi rezerwacji biletów na koncerty i spektakle, udzielanie informacji dotyczących rozrywki.

(111) 305168
(220) 2017 06 20
(210) 473129
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) SOFTINTEGRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(540) sBiznes
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.15.09, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne
do przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, sprzęt komputerowy komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, części
i akcesoria do komputerów, elektryczne i elektroniczne przyrządy
do zapisywania i odtwarzania programów komputerowych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, magnetycznie i optycznie z cyfrowo zapisanymi danymi
i oprogramowaniem, wszystko do stosowania w komputerach, urządzenia i dyski do przechowywania danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie i programy komputerowe do tworzenia baz danych,
oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania bazami
danych, oprogramowanie i programy komputerowe do przetwarzania danych, oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania projektami oraz sieciami, oprogramowanie i programy
komputerowe do archiwizacji i przechowywania dokumentacji elektronicznej, programy sterujące, programy systemów operacyjnych,
komputerowe programy operacyjne, publikacje elektroniczne jako
moduły ładowalne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu
towary takie jak: urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne
do przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, sprzęt komputerowy, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, części
i akcesoria do komputerów, elektryczne i elektroniczne przyrządy
do zapisywania i odtwarzania programów komputerowych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, magnetycznie, optycznie i cyfrowo zapisanymi danymi
i oprogramowaniem wszystko do stosowania w komputerach, urządzenia i dyski do przechowywania danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie i programy komputerowe do tworzenia baz danych,
oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania bazami
danych, oprogramowanie i programy komputerowo do przetwarzania danych, oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania projektami oraz sieciami, oprogramowanie i programy
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komputerowe do archiwizacji i przechowywania dokumentacji elektronicznej, programy sterujące, programy systemów operacyjnych,
komputerowe programy operacyjne, publikacje elektroniczne jako
moduły ładowalne, pozyskiwanie informacji do komputerowych
baz danych, systematyzacja, kompilacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzenie zbiorami informatycznymi, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, 42 usługi w zakresie oprogramowania
komputerów, usługi w zakresie opracowywania oprogramowania
komputerowego na potrzeby wykorzystania Internetu, Intranetu
i sieci, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerów, usługi udostępniania
programów komputerowych, oprogramowania i plików komputerowych w szczególności przez Internet oraz inne sieci komputerowe, usługi oprogramowania jako usługi obejmujące oprogramowanie stosowane w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi
w przedsiębiorstwach, usługi dostawców aplikacji oprogramowania
komputerowego, instalacja i dostosowanie do potrzeb klienta aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie graficzne,
projektowanie i kompilacja stron internetowych, usługi zarządzania
technicznego projektami komputerowymi, wynajem czasu dostępu
do sieci komputerowych, wynajem czasu dostępu do baz danych,
wypożyczanie oprogramowania i programów komputerowych,
wypożyczanie urządzeń do przetwarzania danych, leasing komputerów i sprzętu komputerowego, opracowywanie, instalowanie,
analiza, wdrażanie, aktualizacja, modernizacja, konserwacja i powielanie oprogramowania i programów komputerowych, projektowanie oprogramowania, programów komputerowych, systemów
komputerowych, instalacji telematycznych, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradztwa informatycznego, doradztwo
w zakresie planowania, projektowania i wdrażania przedsięwzięć
informatycznych, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu informatyki,
usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz programowania komputerów, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie przetwarzania
danych, programowanie dla elektronicznego przetwarzania danych,
odzyskiwanie danych komputerowych, usługi konwersji danych
i dokumentów na formę elektroniczną, opracowywanie systemów
przechowywania danych i informacji, usługi administrowania stronami internetowymi oraz siecią, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi wdrażania i analizy systemów
komputerowych, kastomizacja systemów komputerowych, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie
konfigurowania systemów i sieci komputerowych.

(111) 305169
(220) 2017 06 20
(210) 473130
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) SZAWŁOWSKA JUSTYNA, Radzymin, PL.
(540) Korpo Voice
(510), (511) 16 gazety, czasopisma [periodyki], 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi przeglądu prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(111) 305170
(220) 2017 06 20
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) JAGIELSKA MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) FÖRK IT
(540)

(210) 473133

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], pozyskiwanie danych do komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematy-
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zacja danych w komputerowych bazach danych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie
porównywania cen.

(111) 305171
(220) 2017 06 20
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Vector
(540)

(210) 473136

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich oraz reklama kalkulatorów.
(111) 305172
(220) 2017 06 20
(210) 473137
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) VECTOR
(510), (511) 9 kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich oraz reklama kalkulatorów.
(111) 305173
(220) 2017 06 20
(210) 473140
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 17
(732) IKEA Centres A/S, Kastrup, DK.
(540) SKENDE SHOPPING
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamowanie towarów
innych sprzedawców, umożliwiające klientom wygodne oglądanie
i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług
innych dostawców, umożliwiające klientom dogodne obejrzenie
i porównanie usług tych dostawców, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie biznesowe dla sklepów, biznesowe
zarządzanie dotyczące nieruchomości [dla innych], biznesowe zarządzanie dla hoteli, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama zewnętrzna, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych,
produktów optycznych, domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, reklama
korespondencyjna, reklamy telewizyjne, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie administracji biurowej
[dla osób trzecich], prezentowanie w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej następujących produktów: wszelkiego rodzaju żywności,
napojów, odzieży i akcesoriów, obuwia, wyrobów ze skóry i imitacji
skóry, kosmetyków, środków higienicznych, chemii gospodarczej,
chemii budowlanej, materiałów budowlanych, mebli, wyrobów
z tworzyw sztucznych, dekoracji, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów pościelowych, tekstyliów, tkanin, dywanów, przyborów kuchennych, towarów przemysłowych, artykułów dla zwierząt,
sprzętu elektronicznego, instrumentów muzycznych, sprzętu oraz
akcesoriów sportowych, artykułów do fitnessu, zabawek, gier, wyposażenia dla dziecięcych placów zabaw, narzędzi, artykułów do majsterkowania, artykułów podróżnych, walizek, artykułów szkolnych,
artykułów papierniczych, artykułów dom malowania i rysowania,
gazet, książek, artykułów i sprzętu ogrodniczego, artykułów motoryzacyjnych, samochodów i motocykli, farmaceutyków i produktów
medycznych, produktów optycznych, tytoniu i wyrobów dla palaczy, rękodzielniczych wyroby z tekstyliów, drewna, metalu plastiku,
kory brzozowej, kamienia, szkła oraz skóry, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, wypożyczanie materiałów reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], reklama zewnętrzna, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama, reklama telewizyjna, dekoracja wystaw
sklepowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
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przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, promowanie
sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz
administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie regionalnych lub ogólnokrajowych kampanii promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i grupowanie wszelkiego rodzaju żywności, napojów, odzieży i akcesoriów, obuwia, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, kosmetyków, środków higienicznych,
chemii gospodarczej, chemii budowlanej, materiałów budowlanych,
mebli, wyrobów z tworzyw sztucznych, dekoracji, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów pościelowych, tekstyliów, tkanin, dywanów, przyborów kuchennych, towarów przemysłowych,
artykułów dla zwierząt, sprzętu elektronicznego, instrumentów
muzycznych, sprzętu oraz akcesoriów sportowych, artykułów do fitnessu, zabawek, gier, wyposażenia dla dziecięcych placów zabaw,
narzędzi, artykułów do majsterkowania, artykułów podróżnych,
walizek, artykułów szkolnych, artykułów papierniczych, artykułów
do malowania i rysowania, gazet, książek, artykułów i sprzętu ogrodniczego, artykułów motoryzacyjnych, samochodów i motocykli, farmaceutyków i produktów medycznych, produktów optycznych, tytoniu i wyrobów dla palaczy, rękodzielniczych wyroby z tekstyliów,
drewna, metalu plastiku, kory brzozowej, kamienia, szkła oraz skóry, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, sprawy monetarne, sprawy
dotyczące nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe związane z nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
pobieranie czynszu, agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej [nieruchomości],
wycena nieruchomości, usługi brokerów w sprawach majątku nieruchomego, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane,
naprawy urządzeń i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, usługi instalacyjne dotyczące urządzeń
i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, informacja budowlana, budowa stoisk targowych i sklepów,
informacja o naprawach w zakresie urządzeń i instalacji stosowanych
w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, nadzór budowlany, budowa fabryk, renowacja punktów sprzedaży detalicznej,
montaż rusztowań, 39 składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, transport, wynajmowanie miejsc parkingowych, 41 edukacja
[kształcenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], rozrywka, zajęcia
kulturalne i sportowe, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci,
organizowanie i prowadzenie kongresów, rozrywka muzyczna, usługi prezentacji nagród rozrywkowych, szkolenia związane z rozwojem
zdolności umysłowych dzieci, usługi klubów (rozrywka lub edukacja),
edukacja [kształcenie], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka),
usługi w zakresie szkoleń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów w celach kulturalnych, przygotowanie wydarzeń kulturalnych, imprezy kulturalne,
42 architektura, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, miernictwo jako pomiary, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi tymczasowego zakwaterowania.

(111) 305174
(220) 2017 06 20
(210) 473146
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) SKŁODOWSCY YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) KAPITAN BORCHARDT
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promocja [reklama] podróży, reklama w czasopismach, reklama promocyjna projektów badawczych,
reklama za pośrednictwem telefonu, reklama na billboardach elektronicznych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama
i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, udzielanie informacji związanych z reklamą, reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, gromadzenie informacji związanych z reklamą, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
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związana z transportem i dostawą, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur,
próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], 39 rejsy łodzią, organizowanie
rejsów, rejsy łodziami wycieczkowymi, rezerwacja rejsów morskich, organizowanie podróży i rejsów, organizacja i rezerwacja rejsów, transport pasażerów statkiem rejsowym, udostępnianie statków rejsowych
do podróżowania, usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi,
usługi w zakresie rejsów na jachtach, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach
rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy], obozy rekreacyjne, usługi rekreacyjne, udostępnienie
sprzętu rekreacyjnego, usługi w zakresie rekreacji, nauka nurkowania,
wypożyczanie sprzętu do nurkowania, usługi szkoleniowe dotyczące
nurkowania podmorskiego, wynajem sprzętu sportowego do nurkowania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, publikowanie książek, publikowanie opowiadań, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe.

(111) 305175
(220) 2017 06 20
(210) 473147
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) LEGIC KOMPANIA IMPORTOWA DÓBR LUKSUSOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) legic
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 14 zegarki, mechanizmy do zegarów i zegarków, paski
do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], biżuteria i wyroby jubilerskie, 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrządy do pisania, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], wieczne pióra, materiały piśmienne,
ołówki, grafity do ołówków, 35 sprzedaż detaliczna zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich, przyrządów do pisania, promocja sprzedaży dla osób trzecich zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich,
przyrządów do pisania, reklama zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich, przyrządów do pisania.
(111) 305176
(220) 2017 06 20
(210) 473148
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) JODŁOWSKA DOROTA, MAZGAJ AGNIESZKA JOMAX
SPÓŁKA CYWILNA, Wieprz, PL.
(540) AGiDOR
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 09.05.02, 29.01.13, 27.05.05
(510), (511) 40 szycie odzieży na miarę, szycie, produkcja na zamówienie.

(111) 305177
(220) 2017 06 20
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) ŚPIEWAK ADAM, Starowa Góra, PL.
(540) FANCY FASHION
(540)

Nr 5/2018
(210) 473152

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 odzież męska, damska, młodzieżowa, dziecięca i niemowlęca, bielizna osobista, szale, chusty, paski do odzieży, szelki,
krawaty i muszki, nakrycia głowy, obuwie, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, bryczesy, spodnie, dzianina [odzież], dżerseje, etole, fartuchy, futra, garnitury, getry, gorsety, halki, kamizelki,
koszule, kurtki, kurtki wełniane, kurtki futrzane z kapturem, legginsy, paski, peleryny, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, płaszcze, podkoszulki, pończochy, podwiązki, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sari, sarongi, spódnice, spódnico-spodnie, spodenki, stroje plażowe, sukienki, swetry, szarfy, szaliki,
szlafroki, T-shirty, trykoty, woalki, żakiety, wyroby pończosznicze,
35 pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, działalność handlowa, selekcjonowanie towarów odzieżowych w celu
umożliwienia osobom trzecim obejrzenia i dokonania ich zakupu,
40 krojenie usługowe odzieży, szycie usługowe odzieży, 42 usługi
projektantów mody, projektowanie odzieży i obuwia, projektowanie
dodatków wykończeniowych i ozdobnych, wzornictwo przemysłowe, stylizacja dla wzornictwa przemysłowego, testowanie materiałów, opracowywanie technologii wytwarzania odzieży /formy/, opracowywanie wzornictwa odzieży.
(111) 305178
(220) 2017 06 20
(210) 473154
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) INTER ON LINE TRADING GROUP INC., Panama City, PA.
(540) ELEPHANT
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, suszone,
prażone, solone lub z przyprawami orzechy laskowe, orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, pistacje i migdały, przekąski na bazie ziemniaków, 30 chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, precle, słone ciasteczka, słone paluszki, solone precle, chipsy na bazie zbóż, chipsy z bajgli
(bake rolls), mix przekąsek składających się z krakersów lub precli,
przekąski na bazie pszenicy, zboża jadalne, chipsy z piekarnika lub
pieczone robione z ciasta.
(111) 305179
(220) 2017 06 21
(151) 2017 11 23
(441) 2017 08 07
(732) BASKIN TIMUR ETNA TRADING, Poznań, PL.
(540) CHICK’N GO
(540)

(210) 473162

Kolor znaku: czerwony, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.15, 26.04.02, 01.01.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe,
bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem, kafeterie (bufety).
(111) 305180
(220) 2017 06 21
(151) 2017 11 23
(441) 2017 08 07
(732) ZAKLIKA DARIUSZ, Lipinki, PL.
(540) DOBRE SMAKI

(210) 473163

Nr 5/2018
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(540)

(531) 27.05.01, 25.01.01, 25.01.09, 25.01.25
(510), (511) 29 czosnek konserwowy, dżemy, grzyby konserwowane,
kapusta kwaszona, kaszanka, kiszone warzywa, korniszony, mięso
i wędliny, oleje spożywcze, pikle, produkty serowarskie, przecier pomidorowy, sałatki warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 30 batony zbożowe, chutney, czekolada, keczup, majonez, makaron, miód, musztarda, sosy, wyroby cukiernicze, 32 napoje na bazie
owoców i warzyw, sok pomidorowy, soki, syropy do napojów.
(111) 305181
(220) 2017 06 09
(210) 472746
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Odra
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, galaretki owocowe [słodycze],
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, pomadki
[cukierki], cukierki miętowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, półprodukty cukiernicze,
słodycze, lizaki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe
produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy
zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby
cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe,
guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia,
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe,
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
(111) 305182
(220) 2017 06 09
(210) 472747
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Odra
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, galaretki owocowe [słodycze],
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karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, pomadki
[cukierki], cukierki miętowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, półprodukty cukiernicze,
słodycze, lizaki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe
produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy
zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby
cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe,
guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia,
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe,
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(111) 305183
(220) 2017 06 09
(210) 472748
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Odra ORYGINALNA OD 1946
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, brązowy
(531) 18.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, galaretki owocowe [słodycze],
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, pomadki
[cukierki], cukierki miętowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, półprodukty cukiernicze,
słodycze, lizaki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe
produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy
zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby
cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe,
guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia,
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe,
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
(111) 305184
(220) 2017 06 09
(210) 472749
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
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(540) Odra
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, galaretki owocowe [słodycze],
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, pomadki
[cukierki], cukierki miętowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, półprodukty cukiernicze,
słodycze, lizaki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe
produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy
zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby
cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe,
guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia,
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe,
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
(111) 305185
(220) 2017 06 09
(210) 472751
(151) 2017 11 13
(441) 2017 07 24
(732) STOWARZYSZENIE REGIONALNYCH BROWARÓW POLSKICH,
Olsztyn, PL.
(540) KODEKS DOBREGO PIWA
(540)

Nr 5/2018

(732) UNICOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DEFENS
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, kleje i preparaty klejące do celów przemysłowych, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje
przemysłowe do użytku przy obróbce metali, kleje do ozdobnego
bruku, kleje do wyrobów z cementu i betonu, kleje do scalania kamienia, preparaty do gruntowania, membrany do impregnacji wodoodpornej w postaci płynów chemicznych do użytku w budownictwie, ciecze, detergenty i rozpuszczalniki do użytku podczas
procesów produkcyjnych, chemiczne preparaty do czyszczenia
do zastosowania przemysłowego, czyściwa chemiczne do zastosowania przemysłowego, detergenty stosowane i używane w procesach produkcyjnych, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, rozpuszczalniki do lakierów.
(111) 305188
(220) 2017 06 09
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) NGUYEN QUOC DUY, Warszawa, PL.
(540) MO MODELY SLIM FIT
(540)

(210) 472758

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 koszule, krawaty.
(111) 305189
(220) 2017 06 09
(210) 472761
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 17
(732) KOŚCIELNIAK MICHAŁ VIRAZON, Zielona Góra, PL.;
CIESIELSKA NATALIA, Zielona Góra, PL.
(540) CHILLIWINE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, nieujęte w innych klasach, walizy i torby podróżne, torebki, portfele, 25 odzież, nakrycia
głowy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak:
wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, torebki, portfele, odzież, nakrycia głowy, zarządzanie procesami biznesowymi.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 305190
(220) 2017 06 09
(210) 472764
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) TYMIEC RADOSŁAW GOSPODARSTWO ROLNE DELTA-AGRO,
Miłoradz, PL.
(540) A DELTA-AGRO
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały
(531) 05.11.15, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 305186
(220) 2017 06 08
(210) 472752
(151) 2017 11 13
(441) 2017 07 24
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) STERINEX
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, suplementy
diety, preparaty lecznicze, dietetyczne środki spożywcze.
(111) 305187
(151) 2017 11 15

(220) 2017 06 09
(441) 2017 07 17

(210) 472756

Kolor znaku: czarny, ciemnozielony
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 buraki, kukurydza [w tym kukurydza nieprzetworzona], pszenica [w tym pszenica surowa], rzepak, ziarno, nieprzetworzone uprawne rośliny cukrowe, żywe zwierzęta [w tym bydło], rośliny żywe, 35 usługi sprzedaży mleka, 36 sponsorowanie działalności
sportowej, sponsorowanie działalności rozrywkowej, sponsorowanie
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imprez kulturalnych, 44 usługi z zakresu hodowli zwierząt, usługi
w zakresie rolnictwa, usługi hodowli bydła, zwierzęta [hodowla bydła], doradztwo w zakresie rolnictwa.

(111) 305191
(220) 2017 06 09
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) JODŁOWSKI WIKTOR, Gdynia, PL.
(540) talkersi
(540)

(540)

(210) 472771

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie programu
komputerowego, programy komputerowe, programy komputerowe
nagrane, programy do pobrania, programy do gier elektronicznych,
programy komputerowe do celów edukacji, 16 publikacje drukowane, podręczniki edukacyjne lub szkoleniowe, książki edukacyjne
lub szkoleniowe, czasopisma edukacyjne lub szkoleniowe, podręczniki pomocnicze do nauki, 41 edukacja językowa, kursy językowe,
organizacja egzaminów, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, obozy edukacyjne lub rozrywkowe, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, publikowanie tekstów,
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie podręczników, publikowanie czasopism,
publikowanie książek, publikowanie multimedialnych książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie on-line elektronicznych książek lub czasopism.
(111) 305192
(220) 2017 06 09
(210) 472774
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) polaris juicy
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane
i niegazowane.
(111) 305193
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) SAJDOK KRZYSZTOF, Bieruń, PL.
(540) DRIVE TIME DT
(540)
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(210) 472819

Kolor znaku: niebieski, żółty, czarny
(531) 15.07.09, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], nauczanie indywidualne,
kształcenie praktyczne [pokazy], informacja o edukacji, doradztwo
zawodowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 305194
(220) 2017 06 12
(210) 472832
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) LOŻA KRZYSZTOF NOWOSAD SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) Victoria’s specials

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, czerwony, biały, jasnobrązowy,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 02.09.01, 09.01.09
(510), (511) 29 zupy, kapusta kwaszona, warzywa marynowane,
przetwory warzywne.
(111) 305195
(220) 2017 06 12
(210) 472837
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) BACHLEDA-CURUŚ ADAM, Zakopane, PL.
(540) BACHLEDA HOTEL
(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, formularze, blankiety,
druki, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, katalogi,
koperty, książki, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały drukowane, notatniki, notesy, obrazy,
zdjęcia, papier, papier listowy, periodyki, podręczniki, prospekty,
publikacje drukowane, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, ulotki, zawiadomienia, 35 agencje
reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing, doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa biznesowego, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzenie hotelami dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 39 organizowanie podróży do i z hotelu,
dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostawa towarów, eskortowanie podróżnych, organizowanie rejsów, parkowanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie), transport powietrzny, przenoszenie,
przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport pasażerski, udzielanie wskazówek o trasie
dojazdu do celów podróży, usługi car-sharingu, usługi kierowców,
usługi taksówek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem: autokarów,
samochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc parkingowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, 41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, informacja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie:
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, widowisk, zawodów sportowych, impresariat, planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
sport (wypożyczanie sprzętu), udostępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry w golfa, usługi agencji dystrybucji
biletów, usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi
klubowe, usługi muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy filmowe,
usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiektów sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spektakli: na żywo, rewiowych,
43 biura zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, organizowanie zakwaterowania hotelo-

1738

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla podróżnych, miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych, ocena zakwaterowania wakacyjnego, wynajem budynków przenośnych, organizowanie posiłków w hotelach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, bary szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, kafeterie,
koktajlbary, stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe, oferujące
dania na wynos, restauracje z grillem, restauracje washoku, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namiotów,
urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(111) 305196
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) TOMCZYŃSKI KAROL PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Łomża, PL.
(540) Znany Lodziarz
(540)

(210) 472842

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bloki lodu, czekolada pitna, dodatki smakowe do lodów, gofry, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, kawa, kawa nienaturalna, kostki lodu, kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, lody, lody liofilizowane, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier
lustrzany jako polewa lustrzana, makaroniki stosowane jako wyroby
cukiernicze, miód, mleczko pszczele, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje smakowe na bazie lodów smakowych, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki
owocowe jako słodycze lodowe, pasty na bazie czekolady, pasty na bazie lodów, proszki do sporządzania lodów, słodziki naturalne, sorbety
jako lody, sosy do polewania deserów, wyroby cukiernicze, 35 agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana na rzecz osób trzecich, organizacja
wystaw handlowych, pośrednictwo handlowe na rzecz osób trzecich,
usługi umożliwiające odbiorcom wybór i zakup towarów w hurtowni,
sklepach, z wyrobami: bloki lodu, czekolada pitna, dodatki smakowe
do lodów, gofry, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony jako lody
spożywcze, kakao, kawa, kawa nienaturalna, kostki lodu, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lody liofilizowane, lody spożywcze
w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny,
lukier lustrzany jako polewa lustrzana, makaroniki stosowane jako wyroby cukiernicze, miód, mleczko pszczele, musy czekoladowe, musy
deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje smakowe na bazie lodów smakowych, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe jako słodycze lodowe, pasty na bazie czekolady, pasty na bazie lodów, proszki do sporządzania lodów, 43 barowe
usługi, cateringowe usługi, prowadzenie i usługi: domy turystyczne,
hotele, kafeterie, kawiarnie, motele, pensjonaty, restauracje, stołówki,
przygotowywanie dań spożywczych na zamówienie oraz ich dostawa,
usługi snack-bary, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, żłobki i przedszkola dla dzieci.
(111) 305197
(151) 2017 11 06

(220) 2017 06 12
(441) 2017 07 17

(210) 472843
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(732) IWONA PAWELCZYK, JACEK PAWELCZYK
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
OKNAL SPÓŁKA CYWILNA, Nowe Kupiski, PL.
(540) OKNAL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe: baseny kąpielowe stosowane jako konstrukcje, belki, blacha, bramy, budowlane materiały, drobnica żelazna, drzwi, osprzęt drzwiowy, folie, kabiny kąpielowe, kabiny telefoniczne konstrukcje, kraty, kurniki, lufciki, obudowy balkonów,
ogrody zimowe, okna, osprzęt do okien, okiennice, palety transportowe, parapety, płyty, pojemniki do pakowania, progi, prowadnice
do okien lub drzwi przesuwnych, puszki, pudełka, rolety zewnętrzne
i wewnętrzne, rolki, rynny metalowe, akcesoria i osprzęt do rynien,
schody, siatki, skrzynie, sufity, witryny, 19 altany stosowane jako konstrukcje, balustrady, baseny kąpielowe stosowane jako konstrukcje
niemetalowe, boazerie, bramy niemetalowe, budowlane materiały
niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, chlewy, dachówka niemetalowa, drewno budowlane, drzwi niemetalowe, osprzęt
drzwiowy niemetalowy, kabiny kąpielowe niemetalowe, kabiny telefoniczne niemetalowe, klepki drewniane, konstrukcje niemetalowe, kratownice niemetalowe, krokwie, kurniki niemetalowe, lufciki
okienka niemetalowe, łaty niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe,
ogrody zimowe jako konstrukcje budowlane zawarte w tej klasie,
okna niemetalowe, okiennice niemetalowe, panele drzwiowe, płytki lub płyty niemetalowe, progi niemetalowe, prowadnice do drzwi
lub okien niemetalowe, puszki niemetalowe, pudełka niemetalowe,
rolety wewnętrzne i zewnętrzne niemetalowe, schody niemetalowe, sklejka, słupy niemetalowe, stajnie, sufity niemetalowe, szkło
konstrukcyjne, szyby stosowane jako szkło dla budownictwa, siatki
niemetalowe, witraże, witryny niemetalowe, wykładziny niemetalowe, 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako
zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw z zakresu
budownictwa i dla budownictwa, usługi umożliwiające odbiorcom
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni i sklepach z zakresu
budownictwa i dla budownictwa, 37 informacja budowlana, nadzór
budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, izolowanie budynków,
uszczelnianie budynków, rozbiórka budynków, czyszczenie okien,
montaż i demontaż okien i drzwi, budowa ogrodów zimowych jako
konstrukcji budowlanych zawartych w tej klasie, 42 usługi w zakresie
architektury: ekspertyzy, opinie, projektowanie, nadzór, wykonawstwo mieszczące się w tej klasie, badania techniczne, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, projekty
techniczne z zakresu budownictwa lądowego, usługi w zakresie stylizacji budowlanej: ekspertyzy, opinie, projektowanie, nadzór.
(111) 305198
(220) 2017 06 12
(210) 472857
(151) 2017 11 06
(441) 2017 07 17
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków, PL.
(540) cookie monster
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 04.03.19, 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 11 zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, zapalniczki i zapalarki, 33 gorzkie nalewki, napoje alkoholowe destylowane,
wino, likiery, napoje alkoholowe, whisky, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, wódka,
34 tytoń, ustniki papierosów, filtry do papierosów, zapalniczki dla
palaczy, bloczki bibułki papierosowej, cygara, ustniki do cygar, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
papierosy, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, cygaretki, pojemniki na tytoń, humidory, papierosy elektroniczne, ciekłe
roztwory do użytku w e-papierosach, waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż
olejki eteryczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych inne niż olejki eteryczne .

(111) 305199
(220) 2017 06 12
(210) 472858
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 17
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków, PL.
(540) 77
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.17, 27.07.01, 27.07.02
(510), (511) 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, piwo, napój imbirowy, piwo słodowe, brzeczka piwna, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, napoje serwatkowe, preparaty do produkcji napojów,
esencje do produkcji napojów, soki, syropy do napojów, woda [napoje], preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda mineralna [napoje], produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda
selcerska, woda stołowa, moszcz., lemoniada, wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, soki warzywne [napoje], syrop do lemoniady,
preparaty do sporządzania likieru, brzeczka słodowa, moszcz z winogron niesfermentowany, orszada, woda sodowa, sorbety [napoje],
sok pomidorowy [napój], pastylki do napojów gazowanych, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, woda gazowana, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje izotoniczne, cydr
bezalkoholowy, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje na bazie owoców i warzyw,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, drinki na bazie piwa, napoje
na bazie soi inne niż substytuty mleka, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, napoje
orzeźwiające .
(111) 305200
(220) 2017 06 12
(210) 472859
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) INTEC
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 7 elektryczne silniki rozruchowe, silniki elektryczne
ułamkowe, silniki elektryczne do maszyn, elektryczne silniki napędowe do maszyn, silniki elektryczne do instalacji grzewczych, silniki
do wytwarzania energii elektrycznej, silniki elektryczne do użytku
wraz z drzwiami, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, zanurzalne silniki elektryczne [inne niż do pojazdów lądowych], silniki
elektryczne z przekładniami zębatymi do statków wodnych, silniki
elektryczne z przekładniami zębatymi do statków powietrznych, sil-
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niki elektryczne [z wyjątkiem silników do pojazdów lądowych], silniki
elektryczne do maszyn z cyfrowo wspomaganym regulatorem napędu, silniki elektryczne i części do nich, nie do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne z przekładnią zębatą inne niż do pojazdów lądowych, silniki z przekładnią obiegową, silniki inne niż do pojazdów
lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki
do maszyn, silniki prądu zmiennego, reduktory z przekładnią ślimakową, przekładnie do maszyn, przekładnie przyśpieszające do maszyn, przekładnie do pojazdów wodnych, przegubowe przekładnie
do maszyn, przekładnie ślimakowe do maszyn, przekładnie zębate do maszyn, zębate przekładnie do maszyn, przekładnie zębate
do pojazdów wodnych, przekładnie redukcyjne [części do maszyn],
przekładnie zębate do wind osobowych, przekładnie napędu i przekładnie zębate do maszyn [nie do pojazdów lądowych], przekładnie,
inne niż do pojazdów lądowych, mechaniczne przekładnie [inne niż
do pojazdów lądowych], przekładnie napędowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zapadkowe inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie ciągłe [inne niż do pojazdów lądowych], przekładnie
zmiennoprędkościowe [inne niż do pojazdów lądowych], przekładnie obiegowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie rolkowe
[inne niż do pojazdów lądowych], hydrauliczne przekładnie inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie przyspieszające do pojazdów [innych niż pojazdy lądowe], przekładnie zmieniające prędkość [inne niż do pojazdów
lądowych], przekładnie zębate z kołami zmianowymi stanowiące
części maszyn, przekładnie montowane na wale [inne niż do pojazdów lądowych], przekładnie łańcuchowe do celów napędowych
[inne niż do pojazdów lądowych], sprzęgła i przekładnie do maszyn
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate o trzonie wielowypustowym (części przekładni zębatych do statków powietrznych],
przekładnie zębate o trzonie wielowypustowym [części przekładni
zębatych do pojazdów wodnych], wentylatory do silników, wentylatory będące częściami maszyn.

(111) 305201
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HexaClean
(540)

(210) 472862

Kolor znaku: biały, fioletowy, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 02.09.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty do celów medycznych, krople, kompresy, maści, płyny, emulsje,
żele do celów medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 305202
(220) 2017 06 12
(210) 472863
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE TORAF LESZEK, TOMASZ,
RAFAŁ WĘGRZYNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Kluczbork, PL.
(540) LW TORAF
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czarny, biały, czerwony
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 nasiona.
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(111) 305203
(220) 2017 06 12
(210) 472864
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) MARCINIEC BERENIKA GRERA SOLUTIONS, Warszawa, PL.
(540) MESHR
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, biały, jasnozielony, ciemnoniebieski,
zielony, jasnożółty
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacja do pobrania na urządzenia przenośne do celów nawiązywania kontaktów, w tym umawiania spotkań.
(111) 305204
(220) 2017 06 12
(210) 472865
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) ROZWADOWSKA PAULINA NISU, Warszawa, PL.
(540) Nisu
(540)

Kolor znaku: biały, błękitny
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna dla niemowląt, bliźniaki [odzież], body niemowlęce, czapki, kapelusze, kombinezony [odzież], koszule, koszulki dla dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt
i małych dzieci, kurtki, legginsy, letnie ubranka dla dzieci, nakrycia
głowy dla dzieci, narzutki na ramiona, obuwie dla dzieci, obuwie dla
niemowląt, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież niemowlęca, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla niemowląt,
opaski na głowę, pajacyki dla dzieci, pelerynki, piżamy, płaszcze,
podkoszulki, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, śliniaki dla niemowląt, śpioszki, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie dziecięce,
sukienki, swetry, szaliki, ubranka do wózka, wyprawki dla niemowląt,
wyprawki dziecięce, 35 przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, promowanie sprzedaży
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, reklama, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja).
(111) 305205
(220) 2017 06 12
(210) 472866
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POLAK MAREK, DUDELAS RYSZARD PPH KANCELARIA NR 10
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
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(510), (511) 29 mięso, mięso surowe, mięso bez kości, mięso z kością
w tym m.in. mięso świni (wieprzowina), mięso dorosłego bydła domowego tj. krów, jałówek, buhajów, wołów (wołowina), mięso cieląt
(cielęcina), mięso drobiowe z ptaków hodowlanych tj. kur, gęsi, kaczek, indyków, strusi, mięso dorosłych owiec (baranina), mięso młodych owiec (jagnięcina), mięso konia (konina), mięso upolowanych
zwierząt (dziczyzna) w tym dzikiego ptactwa, saren, dzików, zajęcy
i innych, mięso kóz (kozina), mięso osłów, mięso królików, wszystkie
wymienione rodzaje mięs w całości i częściach (po rozbiorze) oraz
w formie półproduktów mięsnych, przetworów mięsnych i wyrobów
gotowych mięsnych uzyskiwanych w procesach takich jak liofilizacja,
chłodzenie, podmrożenie, mrożenie, suszenie, parzenie, obgotowywanie, gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie, pasteryzacja, sterylizacja, tyndalizacja, peklowanie, antyoksydacja, wędzenie, solenie,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie
internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia
hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz
sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak mięso,
mięso surowe, mięso bez kości, mięso z kością w tym m.in. mięso świni (wieprzowina), mięso dorosłego bydła domowego tj. krów, jałówek, buhajów, wołów itd. (wołowina), mięso cieląt (cielęcina), mięso
drobiowe z ptaków hodowlanych tj. kur, gęsi, kaczek, indyków, strusi
itd., mięso dorosłych owiec (baranina), mięso młodych owiec (jagnięcina), mięso konia (konina), mięso upolowanych zwierząt (dziczyzna)
w tym dzikiego ptactwa, saren, dzików, zajęcy i innych, mięso kóz
(kozina), mięso osłów, mięso królików, wszystkie wymienione rodzaje mięs w całości i częściach (po rozbiorze) oraz w formie półproduktów mięsnych, przetworów mięsnych i wyrobów gotowych mięsnych
uzyskiwanych w procesach takich jak liofilizacja, chłodzenie, podmrożenie, mrożenie, suszenie, parzenie, obgotowywanie, gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie, pasteryzacja, sterylizacja, tyndalizacja, peklowanie, antyoksydacja, wędzenie, solenie, prowadzenie
usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji informacji
handlowej, agencji reklamowej, badanie rynku, udzielanie handlowych informacji i porad konsumentom, handlowe wyceny, prezentowanie produktów mięsnych w mediach do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyjnej
i prasowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocji
sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą-handlową, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich mięsa i produktów pochodzenia mięsnego oraz wytworzonych na bazie mięsa i jego pochodnych, usługi w zakresie analityki
cenowej w tym porównywania cen, 39 usługi transportowe, usługowy przewóz rzeczy, usługowy przewóz osób, przewóz samochodami
ciężarowymi rzeczy, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie rzeczy, rezerwacja środków transportu, transport i przechowywanie odpadów, transport i przechowywanie śmieci, transport
kolejowy, transport łodziami i statkami, transport morski, transport
rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, transport materiałów niebezpiecznych, transport chemikaliów, transport materiałów
radioaktywnych i rozszczepialnych, transport specjalistyczny, fracht,
magazynowanie, wynajem magazynów i miejsc składowania towarów, maklerstwo transportowe, pakowanie produktów, pakowanie
towarów, prowadzenie parkingów, udostępnianie i wynajmowanie
miejsc parkingowych, autobusowe usługi transportowe, wynajem
i wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem i wypożyczanie środków transportu, wynajem i wypożyczanie samochodów,
pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, transport promowy,
przewożenie ładunków, usługi załadunku, usługi rozładunku, usługi
składowania, usługi magazynowania, usługi przechowywania, usługi
spedycji towarów.

(111) 305206
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) GUTEK TOMASZ, Mogilany, PL.

(210) 472869
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(540) HOTEL LEGEND OF OLD TOWN
(540)
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leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(111) 305210
(220) 2017 06 13
(210) 472899
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) BISZKOWIECKA ANNA MEDIA PRESS, Katowice, PL.
(540) wybieram polskie
(540)
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 43 hotele, restauracje, snack-bary, kawiarnie, wynajmowanie noclegów, pensjonaty.
(111) 305207
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 29
(441) 2017 08 07
(732) TRZCIŃSKI MARCIN DOHAL, Kraków, PL.
(540) dohal
(540)

(210) 472870

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.04
(510), (511) 6 aluminium, barierki ochronne metalowe, belki metalowe, biały metal, bramy metalowe, futryny do drzwi metalowe, klamki
do drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych budowlanych, konstrukcje przenośne metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe, odrzwia
metalowe, okiennice metalowe, okna metalowe, osprzęt do okien
metalowych, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, progi metalowe, 19 betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, konstrukcje budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, szkło budowlane, budowlane
materiały niemetalowe, okienne szkło dla budownictwa, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, zaprawy budowlane, 37 nadzór budowlany, instalowanie drzwi i okien, murowanie, usługi wykonawcy
robót budowlanych, usługi budowlane związane z budową budynków mieszkalnych i przemysłowych.
(111) 305208
(220) 2017 06 13
(210) 472889
(151) 2017 11 29
(441) 2017 08 07
(732) CROWD COMMUNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Polakpotrafi.pl
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnozielony, biały
(531) 02.09.20, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowania, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi
crowdfundingu, pośredniczenie w gromadzeniu funduszy na cele
społeczne, gromadzenie funduszy celowych, organizacja zbiórek,
organizacja zbiórek charytatywnych, udostępnianie platformy internetowej w celu zbiórki pieniędzy na projekty użytkowników, organizowanie zbierania funduszy, organizowanie finansowania projektów,
usługi związane ze zbiórką funduszy.
(111) 305209
(220) 2017 06 13
(210) 472897
(151) 2017 11 13
(441) 2017 07 24
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) FLEGAFORTAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.17.11, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi z zakresu promocji sprzedaży dla osób trzecich, badanie i monitorowanie rynku, badanie opinii publicznej,
41 organizowanie konkursów ekonomicznych połączonych z przyznawaniem wyróżnień w obszarze działalności handlowej obejmujące nagradzanie masowych produktów rynkowych.
(111) 305211
(220) 2017 06 13
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) VERO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TRAVERO
(540)

(210) 472903

Kolor znaku: niebieski, czerwony, żółty
(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.23, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 eskortowanie podróżnych, wynajem samochodów,
transport samochodowy, transport autobusowy, przenoszenie, przewóz bagaży, organizowanie rejsów, usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, dostawa towarów, wynajem autokarów, transport,
usługi w zakresie organizowania wycieczek, transport pasażerski, rezerwacja miejsc na podróż, transport podróżnych, usługi kurierskie
(wiadomości lub towary), rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc
na podróż, logistyka transportu, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, 43 biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, pensjonaty,
domy turystyczne, usługi hotelowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi rezerwacji pokojów, motele, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzanie przyjazdami i wyjazdami).
(111) 305212
(220) 2017 06 13
(210) 472904
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) ALMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MIÓD PITNY DWÓJNIAK BARTNIAK
(510), (511) 33 miód pitny.
(111) 305213
(220) 2017 06 13
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) HI-SPOT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 24.17.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13

(210) 472906
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, piwo, piwo bezalkoholowe, syropy do sporządzania
napojów.

(111) 305214
(220) 2017 06 13
(210) 472907
(151) 2017 11 29
(441) 2017 08 07
(732) SUKCES TECHNOLOGY GROUP-DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków, PL.
(540) Lock&Block
(510), (511) 6 elementy rolet metalowych zewnętrznych, 7 wieszaki
[części maszyn].
(111) 305215
(220) 2017 06 14
(210) 472921
(151) 2017 11 29
(441) 2017 08 07
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Bywanie na Dywanie
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 35 organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, produkcja filmów reklamowych dla telewizji,
filmu, Internetu,, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych, fabularnych, seriali, widowisk, audycji z interaktywnym
udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku
i obrazu, obsługa przekazy cyfrowego, organizowanie systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, umożliwienie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu
materiałów edukacyjnych i rozrywkowych w formie plików multimedialnych przeznaczonych do zapisu na komputerze, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej,
41 organizacja rozrywki i nauczania, organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z udziałem ekspertów i interaktywnym udziałem widzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych,
zabaw, zawodów, seansów filmowych, spektakli teatralnych, dostarczanie informacji, rozrywki oraz usług edukacyjnych i szkoleniowych
w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu
na komputerze, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach telewizyjnych, gry komputerowe dostępne on-line, obsługa organizacyjna produkcji telewizyjnej i filmowej.
(111) 305216
(220) 2017 06 14
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Melvit CRISPY
(540)

(210) 472927

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony
(531) 06.07.25, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14, 05.07.02
(510), (511) 30 przekąski z pieczywa chrupkiego, pieczywa chrupkie, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wykonane z mąki
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razowej, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
suchary, batoniki, batony zbożowe, produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki energetyczne na bazie zbóż, czipsy na bazie zbóż,
ciastka owsiane, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka ryżowe, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, wafle ryżowe, przekąski
wykonane z mąki ryżowej, płatki kukurydziane, chrupki kukurydziane, chipsy kukurydziane, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej,
płatki owsiane, herbatniki owsiane spożywcze, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie zbóż, batony
spożywcze na bazie zbóż, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez
ludzi, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, płatki zbożowe, przekąski
wykonane z mąki zbożowej, herbatniki zbożowe do spożycia przez
ludzi, przekąski składające się z produktów zbożowych.

(111) 305217
(220) 2017 06 14
(210) 472935
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) GOŁOŚ ŁUKASZ KACPER, Węgrów, PL.
(540) Festiwal Wibracje
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych,
organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci
festiwalu etnicznego, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych.
(111) 305218
(220) 2017 06 14
(210) 472939
(151) 2017 11 29
(441) 2017 08 07
(732) PROPERTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RynekPierwotny Portal Nowych Nieruchomości
(540)

Kolor znaku: zielony, różowy, niebieski, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.15.09, 26.04.01, 26.04.09, 07.01.08
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach
elektronicznych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, reklama bannerowa, reklama
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, informacja marketingowa, planowanie strategii marketingowych, 36 usługi w zakresie
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 42 programowanie stron internetowych,
programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowego.
(111) 305219
(220) 2017 06 14
(210) 472942
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, PL.
(540) CZELADNIK
(510), (511) 32 piwo.
(111) 305220
(151) 2017 11 16

(220) 2017 06 14
(441) 2017 07 24

(210) 472945
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(732) CZOŁAK DOROTA, Warszawa, PL.
(540) E EDUFORCE
(540)
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(732) BROWAR WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) Warmia Browar Regionalny
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym szkoleń międzykulturowych, nauczanie integracyjne, nauczanie korespondencyjne, nauczanie on-line, organizowanie i prowadzenie
seminariów, informacja o szkoleniach i nauczaniu, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, przygotowywanie i prowadzenie wykładów i prelekcji szkoleniowych, pisanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 305221
(220) 2017 06 14
(210) 472946
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 17
(732) CZOŁAK DOROTA, Warszawa, PL.
(540) EDUFORCE
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym szkoleń międzykulturowych, nauczanie integracyjne, nauczanie korespondencyjne, nauczanie on-line, organizowanie i prowadzenie
seminariów, informacja o szkoleniach i nauczaniu, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, przygotowywanie i prowadzenie wykładów i prelekcji szkoleniowych, pisanie tekstów innych niż reklamowe.

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, malinowy, niebieski,
pomarańczowy, różowy, zielony, żółty, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.03, 05.05.04, 05.05.19, 05.03.11
(510), (511) 32 piwo produkty piwowarskie, 40 usługi browarnicze,
warzenie piwa, 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
(111) 305225
(220) 2017 06 14
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) SZRAMOWSKI WOJCIECH, Pelplin, PL.
(540) DOBRE POMYSŁY NA BIZNES
(540)

(210) 472965

(111) 305222
(220) 2017 06 14
(210) 472949
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) DEVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) centrum ŁOPUSZAŃSKA 22
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi w zakresie sprzedaży odzieży, obuwia, nakryć głowy,
wyrobów ze skóry i imitacji skóry, toreb, parasoli, wyrobów jubilerskich, zegarków, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, kosmetyków
i wyrobów perfumeryjnych, artykułów stanowiących wyposażenie
domów i mieszkań, 36 wynajem powierzchni handlowych, wynajem
powierzchni biurowej, administrowanie nieruchomościami, 39 wynajem przestrzeni magazynowej.
(111) 305223
(220) 2017 06 14
(210) 472957
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 17
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH.
(540) CHESTERFIELD COMPACT
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy 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 nikotynę w celu ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, 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) 305224
(151) 2017 11 16

(220) 2017 06 14
(441) 2017 07 24

(210) 472961

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.04
(510), (511) 41 opracowywanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe w Internecie, udzielanie informacji edukacyjnych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, dotyczących w szczególności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
(111) 305226
(220) 2017 06 14
(210) 472967
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 17
(732) 2CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) KODO
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa mebli, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, instalowanie, konserwacja
i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych
z tych materiałów, usługi budowlane, konstrukcyjne rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, konserwacja i naprawa budynków, 42 usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne i inżynieryj-
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ne, usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie
miernictwa i eksploracji, usługi architektury wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(111) 305227
(220) 2017 06 14
(210) 472971
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) CZERWIŃSKI MARCIN LECZNICA DLA ZWIERZĄT
HOMEOPATIA, Komorniki, PL.
(540) ŚWIĘTA KROWA 100% Beef
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czarny, jasnobrązowy,
brązowy, ciemnobrązowy, żółty, fioletowy, zielony, niebieski,
szary, ciemnoszary, jasnozielony, ciemozielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 03.04.02
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, bary przekąskowe, usługi
w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów.
(111) 305228
(220) 2017 06 14
(210) 472972
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) CZERWIŃSKI MARCIN LECZNICA DLA ZWIERZĄT
HOMEOPATIA, Komorniki, PL.
(540) „ŚWIĘTA KROWA”
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, bary przekąsko we, usługi
w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów.
(111) 305229
(220) 2017 04 26
(210) 470967
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Powiedz to na słodko z Delectą
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, 29 żelatyna, zupy w proszku, zupy
w puszkach, śmietanka do kawy w proszku, śmietana w proszku (produkty mleczne),wiórki kokosowe, warzywa suszone, rodzynki, puree
ziemniaczane w proszku, placki ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, pektyna do celów kulinarnych, pasty mięsne (w tym pasztety i smalec), owocowe nadzienie do ciast, orzechy przetworzone,
orzechy przyprawione, orzechy preparowane, orzechy jadalne, napoje
mleczne, nabiał i substytuty nabiału, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mleko w proszku, mleczne produkty, mięso
konserwowane, mięsne nadzienie do ciast, mieszanki do zup, mielonki
w postaci konserw, krokiety, kostki do zup, konserwy z owocami, konserwy rybne, konserwy mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji, gotowe posiłki z mięsa (mięso jako
główny składnik), jaja w proszku, gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, galarety mięsne, galaretki owocowe, flaki, ekstrakty mięsne, ekstrakty do zup, dżemy, desery owocowe, bita śmietana,
buliony, kompoty, pasty owocowe i warzywne, marynaty, mieszanki
do sporządzania wywarów rosołowych, 30 aromaty do ciast, prepara-
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ty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
aromaty w formie sosów w proszku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie deserowe w proszku,
budynie deserowe, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta
mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasteczka w proszku, masa do pieczenia ciast, ciasto biszkoptowe, ciasto
na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, cukier do produkcji dżemów, cukier
do produkcji galaretek, cukier puder, cykoria stosowana jako substytut
kawy, mieszanki zawierające cykorie do wykorzystywania jako substytut kawy, cynamon (przyprawa), czekolada, czekolada w proszku,
czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby
do ciast, dania gotowe suche lub w płynie zawierające gównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe, desery mrożone, desery z muesli, drożdże instant, glukoza
w proszku do celów spożywczych, gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe ciasto na placki, gotowe desery na bazie czekolady,
gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe sosy, gotowe spody do ciast,
jadalne wafle, kakao palone, w proszku, granulowane, lub w napojach,
kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, herbata, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, laski wanilii, lukier do polewania ciast, lody, lody
w proszku, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszkanki
do ciast, mieszanki do oranżady w proszku, artykuły spożywcze przeznaczone do mieszanek na nadzienie, mieszanki na lukier, mięsne sosy,
musy czekoladowe, musy deserowe, nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące, oranżada w proszku (wyroby cukiernicze), pasty warzywne (sosy), pierniki, pizza, placki, polewy cukiernicze, polewy
do lodów, posypka w postaci koralików z kolorowego cukru, potrawy
na bazie mąki, preparaty aromatyczne do lodów, proszek do pieczenia,
proszki do sporządzania lodów, przyprawy, przyprawy do pieczenia,
puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku, serniki, słodkie
polewy i nadzienia, słone sosy, soda do pieczenia, sorbety (lody), sos
do spaghetti, sos w proszku, sosy do gotowania, sosy do makaronów,
sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy na bazie pomidorów,
sosy owocowe, sosy salsa, sosy sałatkowe (dressingi), sosy w puszkach,
sosy zagęszczane, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, syrop skrobiowy w proszku (do żywności), wanilia, ciasto śniadaniowe,
ciasto śliwkowe, ciasto filo, ciasto kruche, lukrowane ciasto, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, musy, jogurt mrożony (lody spożywcze), polewy na bazie mąki, słodycze (cukierki), 32 koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe,
napoje gazowane (proszek do wytwarzania), soki, syropy do napojów,
koncentraty soków owocowych.

(111) 305230
(220) 2017 04 28
(210) 471081
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) VIGOR essential Witaminy i minerały COMPLEX CELLTA-16
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, niebieski, czerwony, błękitny,
ciemnozielony, granatowy
(531) 26.02.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, antyperspiranty, dezodoranty
w kulce, pianki do stylizacji włosów, preparaty do higieny intymnej
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lub preparaty do celów dezodorujących, olejki eteryczne; detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów
leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, z wyjątkiem preparatów żółciowych i wątrobowych, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne; produkty
biotechnologiczne do celów medycznych: preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze,
leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym,
materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry
do celów medycznych, plastry, okłady, kremy nie do celów leczniczych
o statusie wyrobu medycznego, 10 rozpylacze do aerozoli do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory
pigułek, aplikatory bandaży; aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże
gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt,
zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych,
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły do celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory
stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki
do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia,
igły do zszywania, materiały do zszywania, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu
do leczenia obrażeń.

(111) 305231
(220) 2017 05 12
(151) 2017 11 24
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell CYNK ORGANICZNY + C
(540)

(210) 471574

Kolor znaku: niebieska, zielona, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.06, 01.15.23, 26.13.25
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczni-
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czych; witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki wzmacniające.

(111) 305232
(220) 2017 05 12
(151) 2017 11 24
(441) 2017 08 07
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell SELEN ORGANICZNY + E
(540)

(210) 471576

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23, 26.13.25, 25.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych; witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki wzmacniające.
(111) 305233
(220) 2017 05 12
(151) 2017 11 24
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell WITAMINA B12
(540)

(210) 471591

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.23, 26.13.25, 01.13.15, 25.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych; witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki wzmacniające.
(111) 305234
(220) 2017 05 12
(151) 2017 11 24
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell CHROM ORGANICZNY +B3
(540)

(210) 471602

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.23, 26.13.25, 25.05.01
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych; witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki wzmacniające.

(111) 305235
(220) 2017 05 12
(151) 2017 11 24
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell WITAMINA B12 FORTE
(540)

Nr 5/2018

cja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna produkcji
telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 305237
(220) 2017 05 29
(210) 472320
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POMOC MIERZONA KILOMETRAMI km
(540)

(210) 471603

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.23, 26.13.25, 01.13.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych; witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki wzmacniające.
(111) 305236
(220) 2017 05 18
(210) 471873
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SUPERBIZNES
BEZPŁATNY
MAGAZYN
DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW SUPER express SUPER BIZ.pl 7 03 2017
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski, czerwony, żółty
(531) 02.09.14, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, fotografie, foldery, gazety, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, książki, mapy, nalepki, obrazy, prospekty, publikacje drukowane,
rysunki, torby do pakowania, zasłony papierowe, 35 organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu i Internetu,
organizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, badanie
opinii publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów,
widowisk, programów informacyjnych, programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu
i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu
i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych,
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych,
usługa telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług edukacyjnych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej,
41 organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, organizowanie i dostarczanie rozrywki, usług
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych
nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, organizacja i produk-

(531) 27.05.01, 26.04.02, 02.09.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne,
telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowarki, obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, płyty
CD, płyty DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie
i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonów
komórkowych, komputery przenośne, modemy, laptopy, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, przenośna aparatura do radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki telekomunikacyjne, aparatura radiotelefoniczna, urządzenia
GPS, odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, 16 papier, wyroby z papieru i tektury zawarte w tej klasie, wydawnictwa muzyczne, literackie i książkowe, programy imprez rozrywkowych, okładki płyt CD i DVD, kaset audio, wydawnictwa
reklamowe, książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze,
albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, koperty, bilety i kupony papierowe, kartki okolicznościowe, przewodniki, 35 usługi w zakresie
reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych,
również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu,
usługi marketingowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej,
badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa sprzedaży urządzeń
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
urządzeń i przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych,
aparatów telefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno
mówiących, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, anten,
baterii do telefonów, ładowarek, obudów do telefonów, zestawów
słuchawkowych, uchwytów i pokrowców do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefonicznych do telefonów komórkowych, kart sim, kart magnetycznych
kodowanych, pamięci przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji, współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych
nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, pro-
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gramów komputerowych, komputerów przenośnych, laptopów,
urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników
radiowych, aparatury radiotelefonicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej aparatury do radiokomunikacji, modemów,
osprzętu do przetwarzania danych, interfejsów komputerowych, publikacji elektronicznych, plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycznych, literackich i książkowych, książek, czasopism, gazet, dzienników,
periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek
okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji
pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności
gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie umożliwiania wymiany
informacji i konwersacji w zakresie działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, umów
kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych,
Internetu, usługi sprawdzania stanu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu,
informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja zbiórek środków
finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne,
szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne, wycena kosztów
naprawy, 37 usługi budowlane, usługi naprawy w zakresie telekomunikacji, technologii informacyjnej (IT) i elektroniki, w tym naprawy
maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy masztów, konstrukcji i sieci telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne, budowa
masztów i konstrukcji telekomunikacyjnych, budowa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa aparatów telefonicznych
i osprzętu telefonicznego, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, nadajników telekomunikacyjnych, informacja o naprawach, 38 usługi telekomunikacyjne zawarte
w tej klasie, informacja o telekomunikacji, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe,
przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci Internet, zapewnianie
dostępu do Internetu, połączenie z Internetem za pośrednictwem
telekomunikacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
usługi świadczone przez operatora sieci telefonii komórkowej lub
cyfrowej w zakresie obsługi połączeń abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego,
obsługa telekonferencji, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania przekazywania informacji dotyczących bieżących
wydarzeń, usługi zbierania i przekazywania informacji lokalnej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, usługi poczty głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania głosu, obrazu i danych za pośrednictwem
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, dostarczanie dostępu do sieci komputerowych,
przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, usługi transmisji
danych z pamięci telefonów komórkowych na strony internetowe
i ze stron internetowych do pamięci telefonu komórkowego, transmisja satelitarna, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji
i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, telefonów komórkowych i cyfrowych, usługi
przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym
znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych
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za pośrednictwem Internetu, emisja programów radiowych i telewizyjnych, usługi udostępniania, pobierania i odtwarzania plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
telefoniczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie
obiektów telekomunikacyjnych, 39 udzielanie informacji telefonicznych w zakresie turystyki i organizacji podróży oraz oferowanie
usług w tym zakresie, magazynowanie elektronicznych nośników
danych i dokumentów, 41 usługi nauczania i rozrywki, usługi dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez
dobroczynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowanie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie
sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki,
techniki, filmu, organizowanie loterii, organizowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sportu, rozrywki,
sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu,
usługi informacji o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych, usługi informacji 0 edukacji, rekreacji, usługi klubów zdrowia, usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usługi
parków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja nagrań
audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek, periodyków, wydawnictwa muzyczne, usługi komponowania muzyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych
i audiowizualnych, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów radiowych
i telewizyjnych, obsługa gier w systemie on-llne, usługi dystrybucji
biletów, 42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, przygotowywanie
serwisów internetowych, mianowicie tworzenie, i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, administrowanie oraz zarządzanie witrynami
i stronami internetowymi, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną i konwersja danych z formy elektronicznej
z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci komputerowych,
udostępnianie kreatorów stron internetowych, odzyskiwanie danych
z komputerów i telefonów komórkowych, dostarczanie wyszukiwarek Internetowych, wypożyczanie serwerów (hosting), instalacje,
konserwacja, powielanie, aktualizacja, projektowanie, wypożyczanie
oprogramowania i programów komputerowych, usługi projektowania systemów komputerowych, leasing oprogramowania i programów komputerowych, usługi udostępniania oprogramowania i programów komputerowych poprzez sieci komputerowe.

(111) 305238
(220) 2017 05 29
(210) 472327
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POMOC MIERZONA KILOMETRAMI
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne,
telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowarki, obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, płyty
CD, płyty DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie
i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonów
komórkowych, komputery przenośne, modemy, laptopy, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, przenośna aparatura do radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia nadawcze i zestawy nadawcze, nadaj-
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niki telekomunikacyjne, aparatura radiotelefoniczna, urządzenia
GPS, odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, 16 papier, wyroby z papieru i tektury zawarte w tej klasie, wydawnictwa muzyczne, literackie i książkowe, programy imprez rozrywkowych, okładki płyt CD i DVD, kaset audio, wydawnictwa
reklamowe, książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze,
albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, koperty, bilety i kupony papierowe, kartki okolicznościowe, przewodniki, 35 usługi w zakresie
reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych,
również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu,
usługi marketingowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej,
badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa sprzedaży urządzeń
do nagrywania przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
urządzeń i przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych,
aparatów telefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno
mówiących, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, anten,
baterii do telefonów, ładowarek, obudów do telefonów, zestawów
słuchawkowych, uchwytów i pokrowców do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefonicznych do telefonów komórkowych, kart sim, kart magnetycznych
kodowanych, pamięci przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji, współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych
nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, programów komputerowych, komputerów przenośnych, laptopów,
urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników
radiowych, aparatury radiotelefonicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej aparatury do radiokomunikacji, modemów,
osprzętu do przetwarzania danych, interfejsów komputerowych, publikacji elektronicznych, plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycznych, literackich i książkowych, książek, czasopism, gazet, dzienników,
periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek
okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji
pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności
gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie umożliwiania wymiany
informacji i konwersacji w zakresie działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, umów
kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych,
Internetu, usługi sprawdzania stanu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu,
informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja zbiórek środków
finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne,
szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne, wycena kosztów
naprawy, 37 usługi budowlane, usługi naprawy w zakresie telekomunikacji, technologii informacyjnej (IT) i elektroniki, w tym naprawy
maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy masztów, konstrukcji i sieci telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne, budowa
masztów i konstrukcji telekomunikacyjnych, budowa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa aparatów telefonicznych
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i osprzętu telefonicznego, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, nadajników telekomunikacyjnych, informacja o naprawach, 38 usługi telekomunikacyjne zawarte
w tej klasie, informacja o telekomunikacji, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe,
przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci Internet, zapewnianie
dostępu do Internetu, połączenie z Internetem za pośrednictwem
telekomunikacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
usługi świadczone przez operatora sieci telefonii komórkowej lub
cyfrowej w zakresie obsługi połączeń abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego,
obsługa telekonferencji, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących bieżących
wydarzeń, usługi zbierania i przekazywania informacji lokalnej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, usługi poczty głosowej,
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, wypożyczanie urządzeń
służących do przesyłania głosu, obrazu i danych za pośrednictwem
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, dostarczanie dostępu do sieci komputerowych,
przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, usługi transmisji
danych z pamięci telefonów komórkowych na strony internetowe
i ze stron internetowych do pamięci telefonu komórkowego, transmisja satelitarna, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji
i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, telefonów komórkowych i cyfrowych, usługi
przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym
znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych
za pośrednictwem Internetu, emisja programów radiowych i telewizyjnych, usługi udostępniania, pobierania i odtwarzania plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
telefoniczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie
obiektów telekomunikacyjnych, 39 udzielanie informacji telefonicznych w zakresie turystyki i organizacji podróży oraz oferowanie
usług w tym zakresie, magazynowanie elektronicznych nośników
danych i dokumentów, 41 usługi nauczania i rozrywki, usługi dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez
dobroczynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowanie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie
sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki,
techniki, filmu, organizowanie loterii, organizowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sportu, rozrywki,
sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu,
usługi informacji o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych, usługi informacji o edukacji, rekreacji, usługi klubów zdrowia, usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usługi
parków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja nagrań
audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek, periodyków, wydawnictwa muzyczne, usługi komponowania muzyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych
i audiowizualnych, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów radiowych
i telewizyjnych, obsługa gier w systemie on-line, usługi dystrybucji
biletów, 42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, przygotowywanie
serwisów internetowych, mianowicie tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych

Nr 5/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

dla osób trzecich, administrowanie oraz zarządzanie witrynami
i stronami internetowymi, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną i konwersja danych z formy elektronicznej
z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci komputerowych,
udostępnianie kreatorów stron internetowych, odzyskiwanie danych
z komputerów i telefonów komórkowych, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie serwerów (hosting), instalacje,
konserwacja, powielanie, aktualizacja, projektowanie, wypożyczanie
oprogramowania i programów komputerowych, usługi projektowania systemów komputerowych, leasing oprogramowania i programów komputerowych, usługi udostępniania oprogramowania i programów komputerowych poprzez sieci komputerowe.

(111) 305239
(220) 2017 06 16
(210) 472993
(151) 2017 12 11
(441) 2017 08 07
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU.
(540) INTEN
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone
nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 305240
(220) 2017 06 16
(210) 472994
(151) 2017 12 11
(441) 2017 08 07
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU.
(540) THIOPRON
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone
nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 305241
(220) 2017 06 16
(210) 472995
(151) 2017 12 11
(441) 2017 08 07
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU.
(540) MIGHTY
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone
nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 305242
(220) 2017 06 16
(210) 473013
(151) 2017 12 11
(441) 2017 08 07
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU.
(540) PLANET C
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone
nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 305243
(151) 2017 12 11

(220) 2017 06 16
(441) 2017 08 07

(210) 473012
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(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) WHITE DOG
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], kiełbasa
pepperoni, kiełbaski Bratwurst, surowe kiełbasy, 30 kanapki, kanapki
z mięsem, kanapki z frankfurterkami, kanapki z parówką [hot dog],
zawijane kanapki typu wrap, dania gotowe i wytrawne przekąski, gotowe dania z mięsa, bułki nadziewane, hamburgery w bułkach, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, paszteciki z kiełbaskami, sosy, gotowe sosy, sosy [przyprawy], sosy na bazie pomidorów,
keczup, musztarda, majonez, pasty do smarowania na bazie majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu i keczupu, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi barów typu
fast-food na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.
(111) 305244
(220) 2017 06 19
(210) 473029
(151) 2017 12 08
(441) 2017 08 07
(732) Bartlay Beatrice, St. Neots, GB.
(540) Work Smart Not Hard Pracuj Mądrze A Nie Ciężko
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
sympozjów, warsztatów szkoleniowych, edukacja, kształcenie, prowadzenie wystąpień publicznych o charakterze edukacyjnym.
(111) 305245
(220) 2017 06 21
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) URBANOWICZ TOMASZ, Kicin, PL.
(540) POZNAŃSKA KLINIKA SERCA TU SERCE
(540)

(210) 473165

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.05, 26.01.18, 02.09.01, 02.09.15
(510), (511) 9 oprogramowanie do pobrania, mobilne aplikacje,
aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje elektroniczne, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie komputerowe związane
z dziedziną medyczną, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie
edukacyjne.
(111) 305246
(220) 2017 06 28
(210) 473436
(151) 2017 12 28
(441) 2017 07 31
(732) DARŁÓWKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo, PL.
(540) LIDO BEACH CAFÉ FOOD WINE LIFE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary, koktajlbary, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi kawiarni, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 305247
(220) 2017 07 03
(210) 473676
(151) 2017 12 13
(441) 2017 08 07
(732) BERKOWICZ FILIP MUSIC CONSULTING, Kraków, PL.
(540) ACTUS HUMANUS
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama korespondencyjna, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamy radiowe i telewizyjne, reklama
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online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama na billboardach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], poszukiwania w zakresie patronatu, promocja [reklama]
koncertów, przygotowywanie reklam prasowych, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, usługi przeglądu prasy, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 organizowanie
festiwali, organizowanie przedstawień, organizowanie konkursów,
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie rozrywki, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych,
organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie widowisk
scenicznych, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie występów na żywo, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizacja widowisk, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, fotoreportaże,
informacje dotyczące działalności kulturalnej, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, planowanie widowisk, produkcja
widowisk, produkcja widowisk na żywo, produkcja filmów, spektakli,
produkcja spektakli scenicznych, produkcja nagrań muzycznych,
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja programów radiowych
lub programów telewizyjnych, prowadzenie festiwali filmowych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, publikowanie książek, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rozrywka w postaci występów orkiestr, rozrywka
w postaci koncertów, sympozja związane z rozrywką, sympozja związane z edukacją, usługi festiwali muzycznych, usługi orkiestry, usługi
rezerwacji biletów na spektakle.

(111) 305248
(220) 2017 02 23
(210) 465805
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BRZESKI MACIEJ, Palędzie, PL.
(540) Nowy Kamieniarz CZASOPISMO PROFESJONALISTÓW
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], drukowane rozkłady, gazety, katalogi, książki, periodyki [czasopisma], publikacje drukowane, rysunki, ulotki, 35 obróbka tekstów,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotografia, doradztwo zawodowe, informacja o imprezach
branżowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie
wystaw, organizowanie warsztatów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe.
(111) 305249
(151) 2017 11 21

(220) 2017 01 13
(441) 2017 07 31

(210) 466222

Nr 5/2018

(732) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, PL.
(540) jeeb
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 preparaty zapobiegające powstawaniu plam, preparaty zapobiegające powstawaniu pleśni, preparaty zapobiegające
powstawaniu rdzy, środki do usuwania kamienia, kleje dla celów
przemysłowych, spoiwa do naprawy powierzchni, masy szpachlowe,
3 środki do czyszczenia, środki do mycia, środki do wybielania, środki
do prania, preparaty do usuwania plam, preparaty do odtłuszczania,
preparaty do neutralizacji powierzchni, środki do renowacji, konserwacji, pielęgnacji powierzchni, środki do nabłyszczania, pastowania
powierzchni, środki antystatyczne, środki i preparaty do dezynfekcji,
środki i preparaty bakteriobójcze, środki i preparaty grzybobójcze,
dezodoranty pomieszczeń i pojazdów, środki do odświeżania powietrza, ściereczki, żele, płyny i proszki do czyszczenia, toaletowe środki 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, dezodoranty osobiste, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet środków do czyszczenia i konsenwacji, środków
do mycia, środków do dezynfekcji, bakteriobójczych i grzybobójczych, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet kosmetyków samochodowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna
oraz za pośrednictwem sieci Internet środków do mycia ciała, włosów, zębów.
(111) 305250
(220) 2017 02 23
(210) 468032
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 02
(732) SYNTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siemianowice Śląskie, PL.
(540) S SEPI
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 18 portfele, portmonetki, torebki, torby na zakupy, torby
plażowe, torby podróżne, plecaki, 24 bielizna pościelowa, 25 odzież
damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież robocza, odzież sportowa, bielizna osobista damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, garsonki, żakiety, sukienki, suknie, spódnice, bluzki, bluzy, ubrania, kostiumy, mundury,
sutanny, garnitury, marynarki, fraki, podkoszulki, koszule, koszulki
polo, koszulki z krótkimi rękawami (T-shirty), gorsety, kamizelki, swetry, pulowery, spodnie, spodenki, bermudy, szorty, skafandry, dresy,
kombinezony, płaszcze, palta, jesionki, trencze, kurtki, peleryny, wiatrówki, skarpety, getry, pończochy, rajtuzy, rajstopy, leginsy, pidżamy, szlafroki, fartuchy, płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, krawaty, muszki, chusty, chusteczki, szaliki, szale, apaszki,
czapki, berety, woalki, nakrycia głowy, rękawiczki, śliniaki, śpioszki
dziecięce, wyprawki dziecięce, obuwie.
(111) 305251
(220) 2017 03 09
(210) 468656
(151) 2017 11 14
(441) 2017 06 05
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) 7 zbóż

Nr 5/2018
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, zielony, żółty
(531) 08.03.01, 26.13.01, 05.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno-owocowe, jogurty, kefiry, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku
na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy,
sałatki, desery jogurtowe z owocami, chrupki i chipsy warzywne
i owocowe, 30 budynie, puddingi, kleiki na bazie mleka, mrożone kremy i desery o różnych smakach na bazie mleka i produktów
mlecznych z dodatkiem zbóż, muesli, owoców, kawy, kakao, czekolady, mrożone jogurty, produkty zbożowe, preparaty zbożowe,
mąka, kasze spożywcze, kasza manna, ryż, otręby, płatki zbożowe,
chipsy zbożowe, muesli, makarony, pieczywo, pieczywo chrupkie,
maca, pieczywo cukiernicze, bułka tarta, grzanki, tortille, pizze, wafle
zbożowe, batony zbożowe, mieszanki do wypieku pieczywa, ciast,
przekąski zbożowe, kiełki roślinne do celów spożywczych dla ludzi,
gotowe dania w opakowaniu do gotowania lub odgrzania w domu
na bazie mąki i/lub produktów zbożowych, wyroby cukiernicze,
ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wafle i rurki waflowe,
desery z muesli.
(111) 305252
(220) 2017 03 14
(210) 468873
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 26
(732) QBI POLSKA ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FIKOŁKI
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, żółty, zielony
(531) 24.17.04, 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zabaw dla dzieci,
warsztatów edukacyjnych, zajęć plastycznych, ruchowych i sprawnościowych oraz tańca i rytmiki.
(111) 305253
(220) 2017 03 23
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540)
(540)

(210) 469368

(531) 26.01.06, 26.01.16
(510), (511) 6 prefabrykowane konstrukcje metalowe, materiały 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, programy sterujące komputerowe, nagrane, narzędzia do opracowywania
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów cyfrowych, sprzęt komputerowy, 11 palniki, bojlery, podgrzewacze, instalacje grzewcze, elementy grzejne,
grzejniki do wody opalane gazem, podgrzewacze wody, rury kotłowe centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji grzewczych, insta-
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lacje do ogrzewania wodnego, wentylatory do użytku przemysłowego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, piece
słoneczne, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, przewody giętkie niemetalowe, pierścienie wodoszczelne do rur wodno-kanalizacyjnych, przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, osłony
izolacyjne 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, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 42 opracowywanie produktów, testowanie i ocena materiałów, opracowywanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, wzornictwo przemysłowe.

(111) 305254
(220) 2017 03 23
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) aic
(540)

(210) 469370

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 prefabrykowane konstrukcje metalowe, materiały 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, programy sterujące komputerowe, nagrane, narzędzia do opracowywania
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów cyfrowych, sprzęt komputerowy, 11 palniki, 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
słoneczne, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, przewody giętkie niemetalowe, pierścienie wodoszczelne do rur wodno-kanalizacyjnych, przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, osłony
izolacyjne 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, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 42 opracowywanie produktów, testowanie i ocena materiałów, opracowywanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, wzornictwo przemysłowe.
(111) 305255
(220) 2017 03 29
(210) 469671
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 17
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) WILLE TANECZNA OSIEDLE MIESZKANIOWE
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 02.03.08, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
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(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach,
karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury,
zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia badań rynkowych dotyczących:
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości
przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także
w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi
zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi
i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam również w sieci online, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi
inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży
i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami
parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi. zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania
koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie
związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki,
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących
obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych,
usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji
budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie architektury
i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego
i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego wraz
z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników,
45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony
mienia.

(111) 305256
(220) 2017 03 29
(210) 469672
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 17
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) AMSTERDAM OSIEDLE MIESZKANIOWE

Nr 5/2018

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.03, 05.05.20
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach,
karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury,
zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia badań rynkowych dotyczących:
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości
przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania
miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami
mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci online, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości,
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania
lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie:
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania,
analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
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ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego
wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów
technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie:
ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi
ochrony mienia.

(111) 305257
(220) 2017 03 29
(210) 469701
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 10
(732) WERLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustianowa Górna, PL.
(540) Port Solina
(540)

(531) 27.05.01, 18.03.02
(510), (511) 39 organizowanie transportu pasażerskiego statkami,
spacerowe rejsy statkami, wypożyczanie łodzi, żaglówek, kajaków,
wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych.
(111) 305258
(220) 2017 04 03
(210) 469930
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WOMEN PRO
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 24.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05, 24.17.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko aromatyzowane, jogurty,
jogurty pitne, kefiry, śmietana, sery, serki homogenizowane, twarogi,
desery mleczne i na bazie mleka, puddingi na bazie mleka, napoje
na bazie mleka lub produktów mlecznych, napoje mleczne z owocami, produkty mleczne z żywymi enzymami mlekowymi, zbożami i/lub błonnikiem, 30 jogurty mrożone, sorbety, lody jogurtowe,
budynie, puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, musy, 32 napoje serwatkowe, napoje bezalkoholowe wzbogacane minerałami
nie do celów medycznych, soki i napoje owocowe, warzywne, owocowo-warzywne.
(111) 305259
(220) 2017 04 03
(210) 469931
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PRO WOMEN
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 24.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05, 24.17.15
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(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko aromatyzowane, jogurty,
jogurty pitne, kefiry, śmietana, sery, serki homogenizowane, twarogi,
desery mleczne i na bazie mleka, puddingi na bazie mleka, napoje
na bazie mleka lub produktów mlecznych, napoje mleczne z owocami, produkty mleczne z żywymi enzymami mlekowymi, zbożami i/lub błonnikiem, 30 jogurty mrożone, sorbety, lody jogurtowe,
budynie, puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, musy, 32 napoje serwatkowe, napoje bezalkoholowe wzbogacane minerałami
nie do celów medycznych, soki i napoje owocowe, warzywne, owocowo-warzywne.

(111) 305260
(220) 2017 04 10
(210) 470215
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ADARING
(510), (511) 5 chemiczne środki antykoncepcyjne, 10 artykuły antykoncepcyjne, przyrządy do celów antykoncepcyjnych, krążki maciczne do antykoncepcji.
(111) 305261
(220) 2010 04 21
(210) 369422
(151) 2017 09 05
(441) 2010 08 02
(732) Apteka „BURSZTYNOWA” Alina Fornal, Warszawa, PL.
(540) APTEKA BURSZTYNOWA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 03.11.02, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie ekspozycji oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym również za pośrednictwem internetu środków
i artykułów kosmetycznych, farmaceutycznych, parafarmaceutycznych, w tym ziół i preparatów witaminowych, preparatów pochodzenia naturalnego, wód mineralnych, soli leczniczych, materiałów
opatrunkowych, materiałów medycznych, usługi w zakresie promocji, reklamy, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie wymienionych towarów, prowadzenie sklepów ze sprzętem medycznym, 44 usługi farmaceutyczne w zakresie wykonywania
leków recepturowych, udzielania porad farmaceutycznych, farmakologicznych, opieka farmaceutyczna w zakresie porad dotyczących leków i typowania zamienników, diagnostyka medyczna, prowadzenie
punktów opatrunkowych w zakresie doraźnej pomocy medycznej,
wykonywanie opatrunku, podanie leku, prowadzenie gabinetów
i salonów medycznych.
(111) 305262
(220) 2012 01 24
(210) 395640
(151) 2017 11 21
(441) 2012 05 07
(732) ARCABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) mks
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie antywirusowe,
części do komputerów i innych urządzeń w postaci kart przeciwwirusowych i kontrolerów przeciwwirusowych, sprzęt komputerowy
chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub
wirusami, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające urządzenia, sieci lub dane za wyjątkiem oprogramowania komputerowego
do pomiaru przepuszczalności świetlnej, percepcji refleksyjnych,
gęstości optycznej, a także gęstości cienkowarstwowych filmów
metalowych i do dostarczania topograficznych obrazów, oprogramowania komputerowego do eksploatacji optycznych spektrometrów, oprogramowania komputerowego do eksploatacji kwadrapolowych spektrometrów mas, oprogramowania komputerowego
do stwierdzania istnienia i do pomiaru zanieczyszczeń resztkowych
w procesie półprzewodnikowym, elektroniczne urządzenia sterujące, a mianowicie bazujące na mikroprocesorach urządzenia do komunikacji danych do komunikowania danych pomiędzy kwadrapolowymi analizatorami pomiarowymi i komputerem, 35 pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji z plików komputerowych dla osób
trzecich, sprzedaż oprogramowania komputerowego za wyjątkiem
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oprogramowania komputerowego do pomiaru przepuszczalności świetlnej, percepcji refleksyjnych, gęstości optycznej, a także
gęstości cienkowarstwowych filmów metalowych i do dostarczania topograficznych obrazów, oprogramowania komputerowego
do eksploatacji optycznych spektrometrów, oprogramowania komputerowego do eksploatacji kwadrapolowych spektrometrów mas:
oprogramowania komputerowego do stwierdzania istnienia i do pomiaru zanieczyszczeń resztkowych w procesie półprzewodnikowym,
elektroniczne urządzenia sterujące, a mianowicie bazujące na mikroprocesorach urządzenia do komunikacji danych do komunikowania
danych pomiędzy kwadrapolowymi analizatorami pomiarowymi
i komputerem, 37 instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów,
38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, poczta elektroniczna, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja,
informacje o edukacji, 42 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego
ochronnego, wszystkie powyższe za wyjątkiem oprogramowania
komputerowego do pomiaru przepuszczalności świetlnej, percepcji
refleksyjnych, gęstości optycznej, a także gęstości cienkowarstwowych filmów metalowych i do dostarczania topograficznych obrazów, oprogramowania komputerowego do eksploatacji optycznych
spektrometrów, oprogramowania komputerowego do eksploatacji
kwadrapolowych spektrometrów mas: oprogramowania komputerowego do stwierdzania istnienia i do pomiaru zanieczyszczeń resztkowych w procesie półprzewodnikowym, elektroniczne urządzenia
sterujące, a mianowicie bazujące na mikroprocesorach urządzenia
do komunikacji danych do komunikowania danych pomiędzy kwadrapolowym i analizatorami pomiarowymi i komputerem, 45 usługi
w sprawach bezpieczeństwa i ochrony mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa i ochrony mienia.

(111) 305263
(220) 2012 03 01
(151) 2017 11 24
(441) 2012 06 04
(732) EPAY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) epay solutions
(540)

(210) 397474

Kolor znaku: fioletowy, biały, czarny
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż urządzeń elektronicznych, sprzedaż urządzeń płatniczych, terminali płatniczych, kas fiskalnych, urządzeń mobilnych, sprzedaż urządzeń elektronicznych on-line, sprzedaż on-line
urządzeń płatniczych, terminali płatniczych, kas fiskalnych, urządzeń
mobilnych, sprzedaż urządzeń i rozwiązań informatycznych w tym
sprzedaż on-line, 36 transakcje finansowe, usługi finansowe.
(111) 305264
(220) 2013 10 14
(210) 420321
(151) 2017 11 21
(441) 2014 02 03
(732) ARDUINI MARIELLA, CAVRIAGO (REGGIO EMILLIA), IT.
(540) MARIELLA BURANI
(510), (511) 25 biustonosze, gorsety (bielizna), koszulki gimnastyczne, body (odzież), halki, półhalki, trykoty, koszule nocne, piżamy,
szlafroki, pulowery, płaszcze kąpielowe, bikini, kostiumy kąpielowe,
kąpielówki, czepki kąpielowe, rękawiczki (odzież), swetry rozpinane, dżerseje (ubrania), krawaty, muszki, chustki na szyję, ocieplacze
na szyję typu „komin”, fulary (artykuły odzieżowe), sarongi, parea
plażowe, szarfy do ubrania, mankiety, opaski na ręce, opaski na głowę (odzież), nauszniki (odzież), mufki (odzież), szaliki, swetry, bliźniaki, skarpetki, pończochy, rajstopy, spodnie, spodnie wełniane, lekkie
spódnice trykotowe, spódnice trykotowe, kurtki (odzież), kurtki zimo-
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we, kurtki zimowe z odpinaną podszewką, kurtki jesienno-wiosenne,
kaftany, kaftany z odpinaną podszewka, koszule, koszule sportowe,
odzież gimnastyczna, koszule frakowe, koszulki polo, podkoszulki,
podkoszulki dziecięce, kamizelki, bezrękawniki, kamizelki z dzianiny,
bezrękawniki z odpinaną podszewką, nierozpinane swetry z dzianiny
(pulowery), dresy, ogrodniczki, bluzy, dżinsy, spodenki, slipy, spodnie
dresowe, napiętki do pończoch, bokserki, stringi typu ,,G”, bermudy, szorty, T-shirty, bluzy dresowe, szale, garnitury, sukienki, suknie wieczorowe, sukienki z dzianiny, sukienki trykotowe, peleryny,
wiatrówki, palta, anoraki, prochowce, płaszcze przeciwdeszczowe,
paski (odzież), szelki, majtki dziecięce (odzież), śliniaki niepapierowe, wyprawka dziecięca (ubrania), kostiumy taneczne, stroje na maskaradę, podwiązki, kombinezony, buty, obuwie sportowe, obuwie
gimnastyczne, obuwie plażowe, kalosze, śniegowce, ochraniacze
na buty, boty, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, sandały, sandały kąpielowe, tenisówki, trampki, obcasy, napiętki, obcasy do butów
i obuwia, podszewki (elementy ubrań), czubki do butów, podeszwy
do butów, cholewki do obuwia, kapelusze, czapki (nakrycia głowy),
berety, bandany na szyję, fulary (ozdobne krawaty), daszki do czapek, daszki przeciwsłoneczne (nakrycia głowy), czepki prysznicowe,
czepki pływackie, artykuły odzieżowe, obuwie, nakrycia głowy.

(111) 305265
(220) 2013 12 11
(210) 422610
(151) 2017 11 27
(441) 2014 03 31
(732) GOLDEN MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BITWA O DOM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy, fioletowy, zielony, szary,
niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych i nieruchomych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do organizacji danych, elektroniczne aparaty i przyrządy do celów
szkoleniowych i edukacyjnych, nadajniki i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku, obrazu, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, zapisane nośniki
obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały piśmienne zawarte w tej
klasie, papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, druki, kalendarze, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi w zakresie reklamy:
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek
reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w celach reklamowych,
badania rynku mediów i reklamy, usługi badania opinii publicznej,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
filmu, Internetu, 38 agencje informacyjne: rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu
dźwięku i obrazu, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizacji nauczania, nauczanie
korespondencyjne, usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi wynajmu dekoracji, kostiumów
i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, sprzętu
telewizyjnego, radiowego, filmowego, kinematograficznego, usługi
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wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, informacja
o rozrywce, edukacji, rekreacji, edukacja za pośrednictwem telewizji,
radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż
taśm wideo, usługi w zakresie telewizyjnych i radiowych programów
rozrywkowych, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych.

(111) 305266
(220) 2013 12 11
(210) 422611
(151) 2017 11 27
(441) 2014 03 31
(732) GOLDEN MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bitwa o dom
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych i nieruchomych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do organizacji danych, elektroniczne aparaty i przyrządy do celów
szkoleniowych i edukacyjnych, nadajniki i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku, obrazu, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, zapisane nośniki
obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały piśmienne zawarte w tej
klasie, papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, druki, kalendarze, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi w zakresie reklamy:
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek
reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w celach reklamowych,
badania rynku mediów i reklamy, usługi badania opinii publicznej,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
filmu, Internetu, 38 agencje informacyjne: rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu
dźwięku i obrazu, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizacji nauczania, nauczanie
korespondencyjne, usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi wynajmu dekoracji, kostiumów
i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, sprzętu
telewizyjnego, radiowego, filmowego, kinematograficznego, usługi
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, informacja
o rozrywce, edukacji, rekreacji, edukacja za pośrednictwem telewizji,
radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż
taśm wideo, usługi w zakresie telewizyjnych i radiowych programów
rozrywkowych, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych.
(111) 305267
(220) 2014 07 16
(210) 431194
(151) 2017 12 06
(441) 2014 10 27
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.; TRUS ANNA, Lublin, PL.
(540) CIPROTIC
(510), (511) 5 krople do uszu z zawartością ciprofloksacyny.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 305268
(220) 2014 10 10
(210) 434321
(151) 2017 11 23
(441) 2015 01 19
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Entero osłona APTEO Dziecko
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(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, peelingi, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki do ust, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji włosów,
szampony, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej klasie, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane w praniu, w tym
środki wybielające, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte
w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki zawarte w tej klasie, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, aparaty i instrumenty
medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne,
przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, bandaże, poduszki do celów leczniczych,
strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, 32 bezalkoholowe napoje gazowane, w tym napoje izotoniczne,
energetyczne, soki, nektary, napoje owocowe i warzywne, syropy
do napojów, wody mineralne.

(111) 305269
(220) 2014 10 22
(210) 435162
(151) 2017 12 11
(441) 2015 02 02
(732) G. L. PHARMA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, LANNACH, AT.
(540) NEMEDAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, substancje lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 305270
(220) 2014 10 23
(210) 435163
(151) 2017 12 12
(441) 2015 02 02
(732) SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Niepruszewo, PL.
(540) germaton
(510), (511) 7 elementy automatyki przemysłowej tj.: regulatory,
urządzenia sterujące procesami {mechaniczne], elektryczne urządzenia do otwierania drzwi i okien, elektryczne urządzenia do zamykanie
drzwi i okien, elektryczne maszyny obrotowe, elektryczne urządzenia do monitoringu wartości i wielkości fizycznych, elektryczne urządzenia do transmisji danych drogą przewodową i bezprzewodową,
9 aparatura kontrolno-pomiarowa, termoregulatory, termometry,
termostaty, programy komputerowe, oprogramowanie, urządzenia
do przetwarzania informacji, mikroprocesory, sterowniki, urządzenia
i przyrządy sygnalizacyjne, włókna światłowodowe i optyczne, przewody elektryczne, instalacje elektryczne wraz z osprzętem zawartym
w klasie 9, obwody drukowane aparatura i urządzenia elektroniczne,
urządzenia zasilające, przetwornice napięcia, przekaźniki i przełączniki elektryczne, włączniki i wyłączniki, zaciski i złącza przewodów
luminescencyjnych, układy i instalacje elektryczne, sterujące i regulacyjne, aparatura kontrolno-pomiarowa, 11 przyrządy, urządzenia
i instalacje do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zasilania wodą,
do celów sanitarnych, piece na paliwo stałe, płynne i gazowe, palniki,
paleniska, aparatura i urządzenia do oczyszczania i filtrowania, uzdatniania gazów i płynów, lampy, żarówki, oprawy i osłony do lamp i palników, przewody luminescencyjne, luminescencyjne źródła światła,
prostokątne przewody diodowe do zaznaczania i oświetlania krawędzi, schodów i ciągów komunikacyjnych, urządzenia, aparaty i instalacje do oświetlania za pomocą przewodów luminescencyjnych,
regulatory oświetlenia.
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(111) 305271
(220) 2014 11 05
(210) 435357
(151) 2017 11 22
(441) 2015 02 16
(732) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) IVINEB
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów leczniczych, wyroby medyczne, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycznych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki do skóry do celów
medycznych, maseczki do twarzy do celów medycznych, maseczki
do peelingu do celów medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry higieniczne do celów medycznych, mydła toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów medycznych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele)
do celów medycznych, preparaty do depilacji do celów medycznych,
środki przeciw poceniu do celów medycznych, środki do pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów medycznych, środki do higieny intymnej do celów medycznych, środki
do opalania do celów medycznych, środki samoopalające do celów
medycznych, środki do rozjaśniania skóry do celów medycznych,
środki przeciw zmarszczkom do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty
antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do odchudzania do celów medycznych, składniki kosmetyków redukujących tkankę tłuszczową i cellulit do celów medycznych, dodatki
odżywcze do celów żywienia.
(111) 305272
(220) 2015 04 17
(210) 441511
(151) 2017 11 15
(441) 2015 08 03
(732) AURELIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) AURELIUM
(510), (511) 35 administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami
oraz cen w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamy i marketingu, zapewnianie informacji handlowej w Internecie, 41 organizacja szkoleń, konferencji, sympozjów, kursów dotyczących rozliczeń
podatkowych i finansowych, organizowanie wystaw edukacyjnych,
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 42 hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, badania nad oprogramowaniem komputerowym,
badania projektowe związane z oprogramowaniem, usługi kalibracji
związane z oprogramowaniem komputerowym, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, aktualizacja, ulepszanie, projektowanie
i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
badania w zakresie oprogramowania i programowania komputerowego oraz w zakresie projektowania komputerów, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, diagnozowanie
błędów w oprogramowaniu komputerowym, instalacja, konserwacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
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instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, konfiguracja
komputerowego oprogramowania sprzętowego i komputerowego,
systemów i sieci komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania
komputerowego, w tym dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, dla operatorów
audio i wideo, przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści
multimedialnych, do bezpiecznych operacji w sieci, do modułów sterujących i systemów operacyjnych, gier komputerowych, do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, naprawa oprogramowania komputerowego, opracowywanie programów
do systemów elektronicznych kas rejestrujących i do przetwarzania
danych, w tym na zamówienie osób trzecich, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie
i rozwój oprogramowania komputerowego, baz danych i systemów
bezpieczeństwa danych elektronicznych, w tym dla osób trzecich,
wdrażanie oprogramowania, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie intranetu, projektowanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, usługi programowania komputerów w celu analizowania
i raportowania handlowego, w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, w zakresie projektowania
wspomaganego komputerowo, wsparcia technicznego w zakresie
oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania
komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz
ochraniające komputer przed zagrożeniami, zapewnianie badań
technicznych z zakresu programowania komputerowego.

(111) 305273
(220) 2015 05 01
(210) 442091
(151) 2017 11 02
(441) 2015 08 17
(732) ŻURAWSKA-WOJCIESZEK AGNIESZKA BUSINESS PARTNER,
Łódź, PL.
(540) IRiK Instytut Rozwoju i Kształcenia
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.13.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, organizowanie i obsługa konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów, zjazdów, poradnictwo zawodowe.
(111) 305274
(220) 2015 10 22
(210) 448398
(151) 2017 08 25
(441) 2016 02 01
(732) AUTOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, PL.
(540) VIP GWARANT SERVICE
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi komisu
pojazdów mechanicznych, usługi skupu pojazdów mechanicznych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
wyceny handlowe, informacja handlowa, usługi reklamowe, usługi
marketingowe, usługi reklamowe, usługi promocyjne, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, zarządzanie
flotą pojazdów dla osób trzecich, 37 konserwacja pojazdów, serwis
pojazdów, naprawa pojazdów, organizowanie naprawy pojazdów,
usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach, usługi
pomocy drogowej, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów.
(111) 305275
(151) 2017 12 01

(220) 2015 05 26
(441) 2015 09 14

(210) 442910
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(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WAGABUNDO TRAVEL
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi biur turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, usługi przewodników turystycznych, informacja turystyczna, usługi biura podróży, usługi rezerwacji biletów transportu
lądowego, powietrznego i morskiego, usługi transportowe.
(111) 305276
(220) 2015 06 30
(210) 444240
(151) 2017 12 06
(441) 2015 10 12
(732) POKRZYWKO MARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) SEIV
(510), (511) 35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzania personalnego, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, analizy ekonomiczne,
analizy kosztów, badanie rynku, analizy finansowo-księgowe, audyt
przedsiębiorstw, tworzenie biznesplanów, wycena przedsiębiorstw,
biura pośrednictwa pracy, dobór i rekrutacja personelu, usługi w zakresie rachunkowości, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe, projektowanie kampanii
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, organizacja wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych.
(111) 305277
(220) 2015 06 30
(210) 444243
(151) 2017 12 06
(441) 2015 10 12
(732) POLSKIE CENTRUM DORADZTWA ENERGETYCZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) PCDE
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 roboty związane z energetyką przedsiębiorstw,
usługi związane z wykonywaniem obiektów energetycznych, usługi związane z naprawami obiektów energetycznych, utrzymanie
i konserwacja obiektów energetycznych, budownictwo energetyczne, instalowanie transformatorów, instalowanie i wykonywanie linii,
sieci, oświetlenia oraz urządzeń elektroenergetycznych wszystkich
napięć, kompensacja mocy biernej, wymiana i remont urządzeń
grzewczych i chłodniczych, wykonywanie instalacji elektrycznych,
gazowych i wentylacyjnych, utrzymanie sieci, termomodernizacja,
modernizacja układów pomiarowych, modernizacja transformatorów, modernizacja linii, sieci, oświetlenia oraz urządzeń elektroenergetycznych wszystkich napięć, modernizacja urządzeń grzewczych,
modernizacja instalacji elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych,
39 dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej, dystrybucja prądu
elektrycznego, dystrybucja gazu ziemnego, 40 produkcja energii ze źródeł odnawialnych,, 42 audyty energetyczne, doradztwo
techniczne, doradztwo energetyczne, ekspertyzy dla energetyki,
badania techniczne, usługi projektowe i doradcze oraz ekspertyzy
dotyczące: montażu, budowy, rozbudowy, naprawy i konserwacji
urządzeń i obiektów, przedsiębiorstw oraz układów elektrycznych,
energetycznych, systemów monitorujących, nadzorujących i zabezpieczających, 45 Specyficzna pomoc prawna w formie pośrednictwa
w procesie ustanawiania i obsługi służebności przesyłu .
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(111) 305278
(220) 2015 07 08
(210) 444542
(151) 2017 11 23
(441) 2015 11 09
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Krwioactive APTEO
(510), (511) 3 Kosmetyki zawarte w tej klasie, mydła, kremy, pasty zawarte w tej klasie, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
(111) 305279
(220) 2015 07 31
(210) 445416
(151) 2017 12 11
(441) 2015 11 09
(732) TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo, PL.
(540) RANCHO CUBA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko, jogurty, jaja, przetworzone owoce, przetworzone warzywa, 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe
w puszkach, soki owocowe w kartonikach, napoje energetyczne.
(111) 305280
(220) 2015 08 27
(210) 446393
(151) 2017 10 04
(441) 2015 12 07
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER, Kraków, PL.
(540) MASter PROFESIONAL Elastic line SUPER PRZYCZEPNY,
ELASTYCZNY, SZYBKOSCHNĄCY, BIAŁY, ODPORNYNA UV AKRYL
LEKKI
(540)

Kolor znaku: fioletowy, szary, czarny
(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ceramicznych, materiały przylepne do celów przemysłowych, olejowe
spoiwa, kity, lepiki, plastyfikatory do zapraw murarskich, plastyfikatory
do zapraw tynkarskich, preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów,
preparaty przeciw wilgoci stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb,
spoiwa impregnujące chemikalia, z wyjątkiem farb, spoiwa, substan-
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cje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, syntetyczne żywice
w stanie surowym, środki utwardzające i klejące beton, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb,
żywice akrylowe w stanie surowym, 2 emulsje podkładowe, grunty
akrylowe, kit stolarski, powłoki, farby, szkliwo, powłoki, utrwalacze,
lakiery, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy
uszczelniające, masy uszczelniające akrylowe, masy wypełniająco-naprawcze, 19 budowlane materiały niemetalowe, gładzie szpachlowe,
masy szpachlowe, masy wyrównujące, materiały budowlane niemetalowe, podkłady gruntująco-wzmacniające, podkłady niemetalowe,
powłoki-materiały budowlane, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, szpachlowania gazobetonu, zaprawy klejące.

(111) 305281
(220) 2016 03 09
(210) 453306
(151) 2017 12 11
(441) 2016 06 20
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) octedin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki odkażające, środki
oczyszczające, płyny odkażające, środek do przemywania skóry, środek do przemywania skóry wzbogacony o wyciąg ziołowy z nagietka
i mentolu, płyny do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye
przeciwzapalne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki higieniczno-kosmetyczne,
maści lecznicze, maści lecznicze do stosowania na skórę, maści przeciwzapalne, żele przeciwzapalne, plastry lecznicze, farmaceutyczne
produkty dermatologiczne.
(111) 305282
(220) 2016 04 15
(210) 454852
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 19
(732) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) farmio quality farm Grandma’s Chicken free of antibiotics
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czerwony, jasnozielony,
zielony, ciemnozielony, niebieski, fioletowy, czarny
(531) 25.01.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 06.07.04, 06.07.08,
06.07.25, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.11, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwy
mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, dania gotowe z mięsa,
smalec, szynka, pasztet z wątróbki, kiełbasy, galarety mięsne.
(111) 305283
(220) 2016 04 27
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) ORZEŁ JOANNA, Gdańsk, PL.
(540) Kapela Mariacka
(540)

(210) 455638

(531) 06.07.04, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, nośniki dźwięku i obrazu, nagrania
muzyczne, muzyczne nagrania wideo, kasety magnetofonowe, płyty
CD, płyty kompaktowe, płyty DVD, płyty blu-ray, 16 wydawnictwa reklamowe, afisze i plakaty, fotografie, wydawnictwa muzyczne, okładki
do kaset i płyt, albumy, książki, śpiewniki, torby reklamowe, gazetki promocyjne, materiały reklamowe z papieru, kartonu i tworzyw
sztucznych oraz ich kompozycji, kalendarze, nalepki i znaczki z papieru, tworzyw sztucznych, tkanin, skóry oraz ich kompozycji, długopisy, ołówki, pióra, breloczki, 35 zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi wydawnicze w zakresie materiałów reklamowych i ich rozpowszechnianie dowolnymi technikami z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych i multi-
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medialnych, obróbka tekstów, sprzedaż reklama i promocja towarów,
kasety magnetofonowe, wideo, płyty CD, płyty kompaktowe, nośniki
dźwięku, nośniki dźwięku i obrazu, płyty DVD, fotografie, wydawnictwa muzyczne, okładki do kaset i płyt, albumy, książki, śpiewniki,
41 koncerty estradowe, organizowanie i realizowanie koncertów
i spektakli, studia nagrań, usługi związane z katalogami muzycznymi,
usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, doradztwo muzyczne,
nagrywanie filmów na taśmach w ideo, opracowywanie (aranżowanie)
programów multimedialnych, śpiew chórów gospel, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, koncerty
muzyczne na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, występy muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, przedstawienia muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, występy taneczne, muzyczne
i dramatyczne, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, usługi
w zakresie edukacji muzycznej, usługi w zakresie produkcji muzycznej,
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi rozrywkowe
świadczone przez grupy muzyczne, usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, przedstawienia muzyczne.

(111) 305284
(220) 2016 05 24
(151) 2017 11 20
(441) 2017 06 12
(732) BCIC LIMITED, Limassol, CY.
(540) COMET BUSINESS CENTER
(540)

(210) 456883

Kolor znaku: czarny, różowy, niebieski, fioletowy
(531) 26.01.02, 26.01.19, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.04, 29.01.08
(510), (511) 35 reklama, prezentacja usług, redagowanie, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa o towarach, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-Iine, następujących towarów: artykuły spożywcze, sprzęt RTV AGD, meble, artykuły
wyposażenia i dekoracji wnętrz, odzież, obuwie, kosmetyki, biżuteria, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja
i przeprowadzenie promocji sprzedaży jak i doradztwo w tym zakresie, 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami,
agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, handlowych, doradztwo
w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem
i sprzedażą nieruchomości, wycena majątku nieruchomego, usługi
kredytowania, doradztwo inwestycyjne, leasing, pobieranie czynszu,
37 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, rozbiórka i burzenie
domów, przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, wznoszenie kompletnych obiektów lub ich części, wykonywanie pokryć
i wiązań dachowych, specjalistyczne prace budowlane na nowych
i istniejących obiektach budowlanych, montaż instalacji elektrycznych, wodociągowych, sanitarnych, gazowych, prace budowlane
montażowe i wykończeniowe, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, budowa obiektów inżynierii
wodnej, wykonywanie instalacji budowlanych, usługi wykonywania
budowlanych prac wykończeniowych, informacja budowlana, remont nieruchomości, 39 prowadzenie parkingów, transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, dostarczanie paczek, 43 restauracje, kawiarnie, hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, bary,
puby, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia
i napojów, usługi barów kawowych, usługi cateringu, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 305285
(151) 2017 11 21

(220) 2016 06 30
(441) 2017 06 05

(210) 458385
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(732) MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) riviera park
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje
internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary,
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania,
almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy,
biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako
statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako
artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze,
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako
papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako
artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako
książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki
papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne
papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe,
druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek,
odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary:
w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama i promocja, badania i analizy
rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów
i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i admini-
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strowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu
i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi developerskie
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe,
naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie
pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu
budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach,
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary
geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz,
planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli,
informacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie
trawników.

(111) 305286
(220) 2016 07 04
(210) 458547
(151) 2017 11 21
(441) 2017 06 05
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad
Prosną, PL.
(540) Wspomnienie dzieciństwa Produkt pasteryzowany PROFI
Zupa jabłkowa z cynamonem i makaronem na ciepło na zimno
Propozycja podania Bez konserwantów Nie zawiera tłuszczu Bez
barwników
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, ciemnoczerwony,
zielony, jasnozielony, ciemnozielony, ciemnożółty, jasnożółty,
żółty, szary
(531) 03.07.03, 02.07.01, 05.07.13, 08.07.01, 25.01.01, 25.01.15,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy owocowe, zupa jabłkowa.
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(111) 305287
(220) 2016 07 06
(210) 458745
(151) 2017 11 21
(441) 2016 09 12
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) bio-dron
(510), (511) 1 substancje chemiczne do produkcji kosmetyków, produkty chemiczne i surowce do produkcji kosmetyków, 3 produkty
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy,
balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych,
toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów
kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła,
mydła lecznicze, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji włosów,
pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic
nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, 44 usługi kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi kosmetyczek, salonów piękności
i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi sauny, usługi
w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informacja i doradztwo
dotyczące pielęgnacji urody i stosowania produktów kosmetycznych,
doradztwo dotyczące wizażu.
(111) 305288
(220) 2016 07 12
(210) 459058
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) GIL PIOTR PG FINANCE, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) WELTOUR
(510), (511) 12 rowery i części rowerowe, bagażniki rowerowe,
35 sprzedaż, w tym przez Internet, rowerów i części rowerowych,
bagażników rowerowych, odzieży sportowej, butów sportowych,
37 naprawa sprzętu rowerowego, naprawa sprzętu sportowego,
okresowe przeglądy techniczne szyn kolejowych, naprawa, konserwacja, remonty pojazdów szynowych, taboru i szyn kolejowych,
montaż szyn kolejowych, doradztwo inżynieryjne, regeneracja
maszyn i szyn kolejowych zużytych lub częściowo zniszczonych,
40 obróbka skrawaniem części dla osób trzecich (usługi warsztatu
mechanicznego), obróbka metali, informacje o obróbce materiałów,
szlifowanie, ścieranie, usługi spawalnicze, usługi spawalnictwa termicznego, produkcja na zamówienie artykułów żelaznych, 41 usługi
w zakresie prowadzenia klubu sportowego, organizacja zgrupowań
związanych z zawodami sportowymi, organizowanie imprez sportowych, organizowanie rajdów rowerowych zwłaszcza rekreacyjnych.
(111) 305289
(220) 2016 08 16
(210) 460390
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) MATUSIAK KINGA, Gdynia, PL.
(540) revital.clinic
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, 42 laboratoria medyczne, 44 usługi medyczne,
opieka zdrowotna.
(111) 305290
(220) 2016 08 24
(210) 460647
(151) 2017 11 22
(441) 2016 10 24
(732) TORFOWISKO BIAŁY BÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościcino, PL.
(540) BIOTERRA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.15, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa.
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(111) 305291
(220) 2016 08 26
(210) 460791
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SAMODZIELNI Program wsparcia i opieki nad pacjentami
chorymi na stwardnienie rozsiane
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, niebieski, granatowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
16 materiały edukacyjne i informacyjne, publikacje drukowane, ulotki i broszury informacyjne, 41 edukacja w zakresie zagadnień związanych ze zdrowiem, stosowaniem i działaniem leków, warsztaty w celach edukacyjnych, szkoleniowych, warsztaty dla pacjentów chorych
na stwardnienie rozsiane, publikacja tekstów innych niż reklamowe
na temat zdrowia, stosowania i działania leków, dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 42 badania nieinterwencyjne przestrzegania zaleceń terapii lekami na stwardnienie rozsiane,
44 doradztwo dotyczące opieki nad pacjentami chorymi na stwardnienie rozsiane, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, monitorowanie pacjentów, analiza zachowania
do celów medycznych, sporządzanie raportów dotyczących opieki
zdrowotnej, 45 świadczenie usług w zakresie wsparcia dla rodzin
pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, zapewnienie
wsparcia emocjonalnego dla pacjentów chorych na stwardnienie
rozsiane i ich rodzin za pośrednictwem interaktywnych forów online.
(111) 305292
(220) 2016 08 29
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) CAREFINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) CareFinder
(540)

(210) 460802

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 07.01.08, 02.09.15, 02.09.01
(510), (511) 43 usługi domów opieki dla osób w podeszłym wieku
zawarte w klasie 43, usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku, zakwaterowanie tymczasowe, w tym tak zwane hotele oferujące opiekę dla osób starszych i wymagających opieki, usługi opieki
dziennej i usługi ośrodków opieki dziennej dla dzieci, osób starszych
i osób niepełnosprawnych, usługi domów opieki dla dzieci, usługi
agencji zakwaterowania, wyszukiwanie, rezerwacja i wynajmowanie kwater na pobyt czasowy, pokojów hotelowych, apartamentów hotelowych, domków letniskowych i pensjonatów, domów
spokojnej starości dla osób w podeszłym wieku, ośrodków opieki
dziennej, usługi wyszukiwania i rezerwacji miejsc pobytu w domach
dla osób w podeszłym wieku, placówkach oferujących usługi opiekuńcze, medyczne, farmaceutyczne, pielęgniarskie, rehabilitacyjne,
zdrowotne na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
dla osób poddających się zabiegom medycznym, pielęgniarskim,
rehabilitacyjnym lub pielęgnacyjnym, opieka nad dziećmi, usługi
żłobków, usługi hoteli, usługi moteli, usługi domów turystycznych,
usługi rezerwacji miejsc w hotelach, motelach, domach turystycznych, ośrodkach rekreacyjnych, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, rezerwacja i wynajmowanie sal na posiedzenia,
wynajmowanie i rezerwacja sal i salonów na przyjęcia, restauracji,
kawiarni i kafeterii, wynajmowanie i rezerwacja krzeseł, stołów, bielizny stołowej, pościelowej, namiotów, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi restauracji, przygotowywanie posiłków w domu dla
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osób trzecich, przygotowywanie posiłków przeznaczonych do dostarczenia do miejsca zamieszkania, usługi barowe, piano bary, puby,
kawiarnie, usługi restauracyjne, kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, snack-bary, usługi cateringowe, usługi cateringowe dla
domów opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi hoteli dla zwierząt, 44 usługi domów opieki zawarte w klasie 44, świadczenie usług
przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi sanatoriów, usługi
placówek rekonwalescencji, usługi medyczne, pomoc medyczna,
domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi klinik medycznych, usługi
doradcze związane z usługami medycznymi, doradztwo w zakresie
potrzeb medycznych osób starszych, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi opieki pielęgniarskiej, domowa opieka pielęgniarska, usługi i doradztwo farmaceutyczne, usługi stomatologiczne,
stomatologia kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią,
usługi terapeutyczne, usługi w zakresie wsparcia psychologicznego,
usługi hospicjów, pomoc medyczna, usługi opiekuńcze i zdrowotne
świadczone w domach dla osób chorych, osób starszych lub osób
niepełnosprawnych, w tym opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, pacjentami obłożnie chorymi, pacjentami
z zaburzeniami snu oraz pacjentami cierpiącymi na inne przewlekłe
choroby, rehabilitacyjna terapia tlenem, usługi w zakresie monitorowania stanu zdrowia, usługi monitorowania stanu pacjenta i pozabiegowego czuwania nad stanem pacjenta, usługi telemedyczne,
pomoc medyczna świadczona przez internet i przez infolinię telefoniczną, sługi medyczne na odległość za pośrednictwem urządzeń
telemonitoringowych, usługi telemedycyny dla chorych, osób starszych lub osób niepełnosprawnych, informacje medyczne udzielane na odległość, w tym przez internet oraz telefon, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników
do chodzenia i łóżek, usługi informacyjne i doradztwo w zakresie
medycyny, higieny, zdrowia, rehabilitacji, przystosowania do życia,
domów spokojnej starości, domów opieki medycznej lub domów
opieki, w szczególności dla osób w podeszłym wieku, doradztwo
medyczne i paramedyczne w zakresie opieki domowej, doradztwo
medyczne i paramedyczne dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ludzi odnoszące się do promowania niezależności i samodzielnego życia, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji skóry, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące urody, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi fryzjerskie, w szczególności
świadczone w miejscu zamieszkania, usługi wypożyczania sprzętu
medycznego i paramedycznego, doradztwo w zakresie aparatury
i instrumentów medycznych i paramedycznych, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla zwierząt, 45 usługi w zakresie
opieki, usługi opieki osobistej, w tym opieki nad osobami chorymi,
starszymi i niepełnosprawnymi, opieka nad drugą osobą w miejscu
jej zamieszkania, wypełnianie przez podmioty świadczące usługi
opieki osobistej czynności życia codziennego w imieniu i na rzecz
ich podopiecznych, dokonywanie zakupów osobistych, usługi osobiste w zakresie przypominania o zbliżających się ważnych terminach
i wydarzeniach, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], opieka nad dziećmi, usługi w zakresie ochrony, usługi przechowywania
kluczy, usługi wyprowadzania zwierząt, usługi dokarmiania zwierząt,
usługi opieki nad zwierzętami podczas nieobecności ich właścicieli,
usługi w zakresie zdalnego monitorowania przeznaczone dla osób
w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, chorych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących się w placówkach
opieki długoterminowej, usługi pogrzebowe, usługi w zakresie balsamowania, usługi kremacji, usługi prawne, w tym w szczególności
wykonywane na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych
związanych ze świadczeniem usług osobistych i społecznych przeznaczonych do zaspokajania potrzeb poszczególnych osób, w szczególności osób wymagających opieki, organizowanie świadczenia
usług prawnych na rzecz osób trzecich, towarzyszenie osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, chorym lub mającym trudności
z poruszaniem się, wynajmowanie i rezerwacja bielizny kąpielowej..

(111) 305293
(151) 2017 05 10

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

(210) 462881
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(732) Talpa Content B.V., RL Laren, NL.
(540) The Voice of Poland
(510), (511) 9 programy telewizyjne na nośnikach, filmy na nośnikach, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, publikacje on-line, 35 usługi
w zakresie reklamy i promocji, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, lokowanie produktu, merchandising, 38 usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, widowisk rozrywkowych,
usługi: emisji telewizyjnej, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych i programów za pośrednictwem Internetu, 41 organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, programów telewizyjnych, organizacja konkursów muzycznych, produkcja programów telewizyjnych, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych.
(111) 305294
(220) 2016 10 25
(210) 463097
(151) 2017 07 28
(441) 2017 02 20
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) DLA KONESERÓW Pomarańcza i migdał w czekoladzie
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, biały, czarny,
pomarańczowy, złoty, żółty, jasnożółty, ciemnopomarańczowy
(531) 05.07.06, 05.07.11, 08.01.19, 08.01.18, 27.05.01, 26.01.02,
26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe.
(111) 305295
(220) 2016 11 03
(210) 463513
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 24
(732) KOZŁOWSKI WOJCIECH PERFECT HURT, Tłuczań, PL.
(540) NAVIFORCE
(510), (511) 14 zegary, zegarki, 35 usługi sprzedaży zegarów i zegarków poprzez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej,
na przykład przez strony internetowe lub telesklepy.
(111) 305296
(220) 2016 11 19
(151) 2017 12 11
(441) 2017 01 09
(732) STRĄCZYŃSKI RAFAŁ RAFCARS, Olsztyn, PL.
(540) Ff
(540)

(210) 464097

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny polipropylenowe, geowłókniny, geotkaniny,
agrowłókniny, agrotkaniny.
(111) 305297
(220) 2017 02 23
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) BRZESKI MACIEJ, Palędzie, PL.
(540) PROJEKTOWANIE W KAMIENIU

(210) 465804
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(540)

(531) 01.01.25, 24.13.09, 27.05.01, 26.15.15
(510), (511) 40 kamieniarstwo, informacje o obróbce materiałów, kruszenie kamienia, rzeźbienie w kamieniu, ścieranie kamieni,
41 fotografia, doradztwo zawodowe, informacja o imprezach branżowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw,
konkursów, organizowanie warsztatów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 42 usługi artystów
grafików, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.
(111) 305298
(220) 2017 02 17
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH.
(540)
(540)
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(210) 467835

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy, szary
(531) 14.03.20, 20.05.15, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane
warzywa, konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki, konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane owoce, konserwowane, suszone lub gotowane grzyby, mięso, drób, dziczyzna,
ryby i owoce morza (nieżywe), wszystkie te produkty także w formie
ekstraktów, zup, galaretek, past, konserw, dań gotowych, mrożonych
lub liofilizowanych, dżemy, jaja, soja konserwowa do użytku spożywczego, oleje i tłuszcze jadalne, kiełbasy, wędliny, masło orzechowe,
zupy, koncentraty zup, preparaty do przygotowywania zup, rosół,
buliony, również w postaci kostek, tabletek lub granulatu, koncentraty bulionów, preparaty do produkcji bulionów, 30 mąka i produkty zbożowe, chleb, drożdże, ciastka, ryż, pasty, makarony, produkty
spożywcze na bazie ryżu, mąki lub płatków, również w postaci gotowych dań, pizze, kanapki, mieszaniny past i przygotowanego do pieczenia ciasta, ciasta w proszku, proszki do pieczenia, sosy, preparaty
do przygotowywania sosów, sos sojowy, keczup, aromaty i przyprawy do żywności, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy do sałatek,
majonez, musztarda, ocet.
(111) 305299
(220) 2016 12 21
(210) 465480
(151) 2017 11 30
(441) 2017 05 29
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WYJĄTKOWA OBSŁUGA First Class Shopping

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, niebieski, różowy,
szary, złoty, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.01.05, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 05.13.15
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury,
ulotki, drukowane materiały: reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, zaproszenia,
dyplomy, koperty, torby papierowe, podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe
na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony
z zakładami, kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury dotyczące gier, 28 losy loteryjne, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez
internet artykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie
i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami
rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem,
prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu w tym
szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy
towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi
w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane
z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie
reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków
elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych
w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja
konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki,
usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie
centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie czynszu,
usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne,
usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu
nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja
talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku
z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowla-
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nych wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót
budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe,
wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie
rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów
i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych, i loterii,
organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody
o charakterze rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia
sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: Video, dźwiękowych,
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych
niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami
do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań,
wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych,
usługi hotelowo-restauracyjne o charakterze rozrywkowym w zakresie podejmowania gości, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie
świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, z prezentacji
żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy,
w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa,
w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące
sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i oddziałów opieki dziennej nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal
na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki nad dziećmi i ośrodków
opieki dziennej nad dziećmi, usługi opieki nad dziećmi w klubach
malucha oraz świadczone w obiektach handlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów
zielonych, kliniki medyczne, ośrodki zdrowia, ośrodki diagnostyczne,
poradnie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, salony
piękności, fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

(111) 305300
(220) 2017 03 15
(210) 468880
(151) 2017 11 20
(441) 2017 06 26
(732) NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) NOVMATIK
(510), (511) 5 apteczki pierwszej pomocy-wyposażone, materiały
opatrunkowe, plastry, środki sanitarne do celów medycznych, środki
sanitarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki do zwalczania
robactwa. fungicydy, herbicydy, 10 aparatura, sprzęt, instrumenty
i artykuły medyczne, w tym także do zabiegów rehabilitacyjnych,
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki chirurgiczne, ciśnieniomierze
lekarskie, temblaki, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
protezy kończyn, oczu i zębów, specjalistyczne meble do użytku
medycznego, 21 artykuły do czyszczenia zębów, wodne aparaty
do czyszczenia jamy ustnej, urządzenia do mycia zębów i dziąseł
przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem do użytku domowego,
szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, 35 usługi
przedstawicielskie w zakresie prowadzenia interesów firm zagranicznych, usługi badania rynku, usługi menadżerskie, reklama oraz
informacja handlowa w dziedzinie sprzętu medycznego oraz komputerowego, promocja sprzedaży, pośrednictwo handlowe w zakresie produktów, aparatów, urządzeń i instrumentów dla celów leczniczych i medycznych oraz sprzętu i artykułów branży komputerowej,
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży, także z wykorzystaniem
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sieci Internetu, następujących towarów: apteczki pierwszej pomocy-wyposażone, materiały opatrunkowe, plastry, środki sanitarne
do celów medycznych, środki sanitarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, dezodoranty inne niż dla łudzi
lub zwierząt, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, aparaty, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne, w tym także
do zabiegów rehabilitacyjnych, stomatologiczne i weterynaryjne,
artykuły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki
chirurgiczne, ciśnieniomierze lekarskie, temblaki, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły do czyszczenia zębów, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej,
urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim
ciśnieniem do użytku domowego, szczoteczki do zębów, szczoteczki
do zębów elektryczne, specjalistyczne meble do użytku medycznego, sprzęt i artykuły branży komputerowej .

(111) 305301
(220) 2017 03 22
(210) 469242
(151) 2017 11 24
(441) 2017 06 26
(732) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź, PL.
(540) SECRET
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 03.07.01, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kamizelki ochronne kuloodporne, odłamkoodporne,
przeciwuderzeniowe.
(111) 305302
(220) 2017 03 30
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) MAZUREK MARCIN WOJCIECH, Sulbiny, PL.
(540) Bedok
(540)

(210) 469751

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, yerba mate, kawa mrożona, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe: energetyzujące, dla sportowców, owocowe, warzywne, piwo,
soki.
(111) 305303
(220) 2017 04 11
(210) 470375
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Wrocław, PL.
(540) Smaki Dolnego Śląska
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.05
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 39 organizowanie podróży, informacja turystyczna, świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, udostępnianie informacji turystycznych
za pomocą komputera, udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych za po-
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średnictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych, usługi
agencji podróży i rezerwacji miejsc dla podróżnych, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, zwiedzanie turystyczne,
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.

(111) 305304
(220) 2017 04 26
(210) 470966
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Powiedz to na słodko!
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, 29 żelatyna, zupy w proszku, zupy
w puszkach, śmietanka do kawy w proszku, śmietana w proszku (produkty mleczne),wiórki kokosowe, warzywa suszone, rodzynki, puree
ziemniaczane w proszku, placki ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, pektyna do celów kulinarnych, pasty mięsne (w tym
pasztety i smalec), owocowe nadzienie do ciast, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy preparowane, orzechy jadalne, napoje mleczne, nabiał i substytuty nabiału, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, mleko w proszku, mleczne
produkty, mięso konserwowane, mięsne nadzienie do ciast, mieszanki do zup, mielonki w postaci konserw, krokiety, kostki do zup, konserwy z owocami, konserwy rybne, konserwy mięsne, koncentraty
rosołowe, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, gotowe
posiłki z mięsa (mięso jako główny składnik), jaja w proszku, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, galarety mięsne,
galaretki owocowe, flaki, ekstrakty mięsne, ekstrakty do zup, dżemy,
desery owocowe, bita śmietana, buliony, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, marynaty, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, 30 aromaty do ciast, preparaty aromatyczne do żywności,
aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty w formie sosów
w proszku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasteczka w proszku,
masa do pieczenia ciast, ciasto biszkoptowe, ciasto na ciastka, ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto o przedłużonej trwałości,
ciasto w proszku, cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji
galaretek, cukier puder, cykoria stosowana jako substytut kawy, mieszanki zawierające cykorie do wykorzystywania jako substytut kawy,
cynamon (przyprawa), czekolada, czekolada w proszku, czekolada
na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub w płynie zawierające gównie ryż, dania gotowe
zawierające makaron, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe,
desery mrożone, desery z muesli, drożdże instant, glukoza w proszku
do celów spożywczych, gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
gotowe ciasto na placki, gotowe desery na bazie czekolady, gotowe
mieszanki do pieczenia, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, jadalne
wafle, kakao palone, w proszku, granulowane, lub w napojach, kawa
aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, herbata, kawa liofilizowana,
kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, laski wanilii, lukier do polewania ciast, lody, lody
w proszku, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszkanki
do ciast, mieszanki do oranżady w proszku, artykuły spożywcze przeznaczone do mieszanek na nadzienie, mieszanki na lukier, mięsne
sosy, musy czekoladowe, musy deserowe, nadzienie na bazie kremu
budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje zawierające kakao,
naturalne substancje słodzące, oranżada w proszku (wyroby cukiernicze), pasty warzywne (sosy), pierniki, pizza, placki, polewy cukiernicze, polewy do lodów, posypka w postaci koralików z kolorowego
cukru, potrawy na bazie mąki, preparaty aromatyczne do lodów,
proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przyprawy,
przyprawy do pieczenia, puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku, serniki, słodkie polewy i nadzienia, słone sosy, soda
do pieczenia, sorbety (lody), sos do spaghetti, sos w proszku, sosy
do gotowania, sosy do makaronów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy
do sałatek, sosy na bazie pomidorów, sosy owocowe, sosy salsa, sosy
sałatkowe (dressingi), sosy w puszkach, sosy zagęszczane, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, syrop skrobiowy w proszku
(do żywności), wanilia, ciasto śniadaniowe, ciasto śliwkowe, ciasto
filo, ciasto kruche, lukrowane ciasto, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, musy, jogurt mrożony (lody spożywcze), polewy na bazie
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mąki, słodycze (cukierki), 32 koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, napoje gazowane (proszek do wytwarzania), soki, syropy do napojów, koncentraty soków
owocowych.

(111) 305305
(220) 2017 04 28
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) OLMAR TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszczowa, PL.
(540) MERTZ TOOLS
(540)

(210) 471091

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01, 26.04.04
(510), (511) 6 drobne wyroby z metalu: gwoździe, nity, haki metalowe, kłódki, klamry zaciski metalowe, klucze, kłódki, kłódki metalowe,
korki, zakrętki, nakrętki, nasadki, bity, taśma stalowa, taśma żelazna,
zszywki, szpachle, pace, kielnie, łomy, zamki do drzwi, mieszadła,
śruby, podkładki, łaty murarskie, liny metalowe, zestawy przedłużek, zestawy redukcji, przedłużki, grzechotki, uchwyty do bitów,
przelotki, redukcje, pokrętła, wiertła, frezy, pilniki, tarcze do cięcia,
tarcze do szlifowania, 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia jako części maszyn, śrubokręty elektryczne, śrubokręty
silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, urządzenia do gwintowania, taśmy do kół pasowych
jako części maszyn, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, przenośniki pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne, kompresory powietrza, podnośniki akumulatorowe, 8 narzędzia i przyrządy ręczne
o napędzie ręcznym: przyrządy do cięcia, cykliny, dłuta do otworów,
dłuta, narzędzia frezujące, gwintownice, gwintowniki, imadła, kastety, klucze, kielnie, lewaki, wyroby ślusarskie, nitownice, wyroby nożownicze, noże do szkła, nożyce, nożyczki, obcęgi, oplatarki, pilniki,
piły, pilśniarki, wyrzynarki, przebijaki, przecinacze, przecinarki, dłuta,
punktaki, rozwiertarki, sekatory, siekiery, sierpaki, sierpy, skrobaki,
szczypce, szpachle, łopatki, śrubokręty, toporki, siekierki, tarcze szlifierskie, wiertarki, pierścieniowe, wiertła, wybijaki, trzpienie, wycinarki, młotki, młotki drewniane, młotki murarskie, szczypce, szczypce płaskie, szczypce okrągłe, szczypce kleszcze, pistolety do piany
montażowej, lutownice, palniki gazowe, zszywacze, pistolety lakiernicze, pistolety do piaskowania, pistolety do piaskowania, pistolety
do ropowania, pistolety do pompowania kół, narzędzia pneumatyczne, towotnice, smarownice, oliwiarki, mieszadła, narzędzia ścierne,
narzędzia warsztatowe, przyciągarki, wyciągarki, poziomice, kątowniki, podnośniki, rozbieraki hydrauliczne, klucze imbusowe, klucze
torx, kombinerki, szczypce, obcinaczki, obcęgi, nożyce do cięcia stali,
klucze nastawne, wkrętaki, nożyce do cięcia drutu, nożyce do cięcia
rur PCV, siekiery, toporki, młoty do kamienia, przecinaki, piły ręczne,
nożyce monterskie, noże do tapet, wycinarki do otworów, gwintowniki, gwintownice, narzynki, nitownice, pistolety do materiałów
uszczelniających, pistolety do kleju, 9 lutownice elektryczne, żelazka
elektryczne, mierniki, przyrządy pomiarowe, taśmy miernicze, miary,
maski ochronne, miary składane, miary zwijane, suwmiarki, 16 taśma
klejąca, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, ołówki, narzędzia
malarskie, 35 sprzedaż: drobne wyroby z metalu: gwoździe, haki
metalowe, kłódki, klamry zaciski metalowe, klucze, kłódki, kłódki
metalowe, korki, zakrętki, nakrętki, taśma stalowa, taśma żelazna,
zszywki, szpachle, pace, kielnie, łomy, zamki do drzwi, mieszadła,
śruby, podkładki, łaty murarskie, liny metalowe, zestawy przedłużek,
zestawy redukcji, przedłużki, grzechotki, uchwyty do bitów, przelotki, redukcje, pokrętła, wiertła, frezy, pilniki, tarcze do cięcia, tarcze
do szlifowania, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia [części maszyn], śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe,
śrubokręty zasilane elektrycznie, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, urządzenia do gwintowania, taśmy do kół pasowych, młoty
elektryczne, młoty pneumatyczne, przenośniki pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne, kompresory powietrza, podnośniki akumulatorowe, narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, przyrządy do cięcia, cykliny, dłuta do otworów, dłuta, narzędzia frezujące,
gwintownice, gwintowniki, imadła, kastety, klucze, kielnie, lewaki,
wyroby ślusarskie, nitownice, wyroby nożownicze, nożyce, nożyczki,
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obcęgi, oplatarki, pilniki, piły, pilśniarki, wyrzynarki, przebijaki, przecinacze, przecinarki, dłuta, punktaki, rozwiertarki, sekatory, siekiery,
sierpaki, sierpy, skrobaki, szczypce, szpachle, łopatki, śrubokręty,
toporki, siekierki, tarcze szlifierskie, wiertarki, pierścieniowe, wiertła, wybijaki, trzpienie, wycinarki, młotki, młotki drewniane, młotki
murarskie, szczypce, szczypce płaskie, szczypce okrągłe, szczypce
kleszcze, lutownice elektryczne, żelazka elektryczne mierniki, młotki, młotki drewniane, młotki murarskie, szczypce, szczypce płaskie,
szczypce okrągłe, szczypce kleszcze, pistolety do piany montażowej,
lutownice, palniki gazowe, zszywacze, pistolety lakiernicze, pistolety
do piaskowania, pistolety do piaskowania, pistolety do ropowania,
pistolety do pompowania kół, narzędzia pneumatyczne, towotnice,
smarownice, oliwiarki, mieszadła, narzędzia ścierne, narzędzia warsztatowe, przyciągarki, wyciągarki, poziomice, kątowniki, podnośniki,
rozbieraki hydrauliczne, klucze imbusowe, klucze torx, kombinerki,
szczypce, obcinaczki, obcęgi, nożyce do cięcia stali, klucze nastawne,
wkrętaki, nożyce do cięcia drutu, nożyce do cięcia rur PCV, siekiery,
toporki, młoty do kamienia, przecinaki, piły ręczne, nożyce monterskie, noże do tapet, wycinarki do otworów, gwintowniki, gwintownice, narzynki, nitownice, pistolety do materiałów uszczelniających,
pistolety do kleju, przyrządy pomiarowe, taśmy miernicze, miary, taśma klejąca, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, ołówki, rękawice ochronne, torby, pojemniki na narzędzia, maski ochronne, maski
przeciwpyłowe, liny do mocowania ładunków, pasy transportowe,
latarki, lampy warsztatowe, podpory samochodowe, kaski ochronne,
okulary ochronne, klej w laskach, taśma klejąca, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, ołówki, narzędzia malarskie.

(111) 305306
(220) 2017 05 10
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) ENIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) N NETIN
(540)

(210) 471474

Kolor znaku: czarny, biały, szary, niebieski, pomarańczowy,
czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi gromadzenia informacji
i prowadzenia spisu firm oraz danych o firmach, reklama towarów
i usług, usługi publikowania tekstów reklamowych, prowadzenie
akcji promocyjnych towarów przez telefon, usługi marketingowe
za pośrednictwem telefonu i technik komputerowych, pozyskiwanie,
aktualizowanie i gromadzenie danych w komputerowych bazach danych, badania rynkowe, badania biznesowe, reklama pocztowa bezpośrednia, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
i reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, zarządzenie
plikami komputerowymi, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów reklamowych, opracowywanie CV
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek dla celów promocji dodatkowej, doradztwo biznesowe (outsourcing), pokazy towarów, produkowanie filmów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, telefoniczne udzielanie
informacji, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
stron internetowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi przeglądu prasy, usługi graficzne do celów reklamowych,
opracowywania graficzne do celów reklamowych, wynajmowanie
czasu reklamowego w środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach dla osób
trzecich, zapewnianie platform informatycznych dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 42 tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie serwerów www.
(111) 305307
(151) 2017 11 14

(220) 2017 05 11
(441) 2017 07 31

(210) 471535
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(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 300 szyfro KRZYŻÓWEK 11 7 1 10 5 17 15 12 11
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny, zielony, szary, różowy
(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.03, 27.07.17, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
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pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii
publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania
czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i pro-
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wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sie-
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ci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów
archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów,
produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych,
przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania
świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów
naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 305308
(220) 2017 05 15
(210) 471693
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) NURSA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
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budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną .

(111) 305309
(220) 2017 05 15
(210) 471695
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 31
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) MASSA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dach, 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
obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, pod-
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łóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 305310
(220) 2017 05 15
(210) 471703
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 31
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) AMALIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować totowary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa,
płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji
i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, nstalacjami
i aparaturą sanitarną.
(111) 305311
(220) 2017 05 15
(210) 471704
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 31
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) MALENA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy ob-
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róbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 305312
(220) 2017 05 17
(210) 471763
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) Bułgarska Dolina premium
(540)

(531) 01.17.11, 01.17.25, 06.07.11, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe pochodzenia bułgarskiego.
(111) 305313
(220) 2017 05 17
(210) 471816
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) Warszawska OPERA Kameralna
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.03.01, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
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(111) 305314
(220) 2017 05 17
(210) 471836
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) Warszawska OPERA Kameralna
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 07.03.11, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
(111) 305315
(220) 2017 05 17
(210) 471837
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) Warszawska OPERA Kameralna
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 07.03.11, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
(111) 305316
(220) 2017 05 17
(210) 471838
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) Warszawska OPERA Kameralna
(540)
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(111) 305318
(220) 2017 05 17
(210) 471840
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
(111) 305319
(220) 2017 05 17
(210) 471841
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
(111) 305320
(220) 2017 05 17
(210) 471842
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
(540)

Kolor znaku: żółty, złoty, biały
(531) 01.03.01, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [Impresariat].

(111) 305317
(220) 2017 05 17
(210) 471839
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
(540)

(111) 305321
(220) 2017 01 25
(210) 466679
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) LEWANDOWSKA NATALIA FUSION GUSTO, Dąbrowa, PL.
(540) FUSION GUSTO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].

Kolor znaku: czarny, fioletowy, niebieski, jasnofioletowy,
jasnozielony, ciemnozielony, zielony, biały
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 05.05.99, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży produktów spożywczych, usługi w zakresie hurtowej sprzedaży produktów spożywczych, usługi w zakresie hurtowej sprzedaży takich produktów jak:
zioła, w tym zwłaszcza mikrozioła, kwiaty jadalne, kiełki, oliwki, owoce, w tym zwłaszcza egzotyczne owoce, warzywa, w tym zwłaszcza
egzotyczne warzywa, miniwarzywa i mikrowarzywa.

(111) 305322
(220) 2017 05 17
(210) 471843
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
(111) 305323
(220) 2017 05 20
(210) 471911
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA Krem
z marchwi z pomarańczą BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, jasnobeżowy,
pomarańczowy, jasnoszary, zielony, żółty, jasnozielony
(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.13.25, 05.07.11, 08.07.01, 05.09.21,
05.09.01, 27.05.01, 25.01.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupa-krem, zupa-krem z warzyw, zupa-krem
z warzyw z dodatkiem owoców, zupa-krem z marchwi z pomarańczą.
(111) 305324
(220) 2017 05 30
(210) 472367
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) świat wiedzy KOSMOS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 01.05.01, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetycz-
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ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii
publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania
czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, kom-
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puterowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów
archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
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informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie
akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych
w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także
za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 305325
(220) 2017 06 05
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) STANEK BARTŁOMIEJ, Kraków, PL.
(540) SYNERGY
(540)

(210) 472538

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 02.09.25, 05.01.21, 14.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, kultura fizyczna, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi w zakresie treningu fizycznego, sport (wypożyczanie
sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi
trenerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych,
organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, edukacja sportowa, instruktaż w zakresie
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ćwiczeń fizycznych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, organizacja imprez sportowych,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną,
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, zapewnianie instruktażu
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych.

(111) 305326
(220) 2017 06 05
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) STANEK BARTŁOMIEJ, Kraków, PL.
(540) SYNERGY
(540)

(210) 472540

Kolor znaku: zielony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.21, 02.09.25, 14.01.06
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, kultura fizyczna, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi w zakresie treningu fizycznego, sport (wypożyczanie
sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi
trenerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych,
organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, edukacja sportowa, instruktaż w zakresie
ćwiczeń fizycznych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, organizacja imprez sportowych,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną,
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, zapewnianie instruktażu
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych.
(111) 305327
(220) 2017 06 05
(210) 472565
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) JACZEWSKI MACIEJ P.P.H.U. CYRULIX, Wrocław, PL.
(540) REHAB KLUB
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.03, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej, usługi edukacyjne klubów, usługi klubów sportowych, usługi klubów komediowych, usługi klubów[rozrywka], usługi
klubów [dyskotek], usługi klubów zdrowia[fitness], usługi klubów
zdrowia[ćwiczenia], usługi w zakresie klubów tańca, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia lub sal gimnastycznych, udostępnianie klubowych obiektów u sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia[ćwiczenia fizyczne], kluby plażowe
i basenowe, kluby rozrywkowe, kluby nocne, wydawanie biuletynów,
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie publikacji medycznych, wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie nagród edukacyjnych, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikacja i wydawanie
prac naukowych związanych z technologią medyczną, kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, kursy boksu, prowadzenie kursów, podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy samoświadomości [szkolenia],
zapewnianie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instrukta-
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żowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych,
zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów
szkolenia ustawicznego, kursy szkoleniowe związane z medycyną,
kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy
szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, organizowanie
kursów wykorzystujących metody samokształcenia, zapewnienie
kursów ustawicznego kształcenia medycznego, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, zapewnienie kursów dokształcających i doszkalających, organizacja, przygotowanie i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, kursy korespondencyjne dotyczące
dbania o dom, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe,
kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie sportu, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia z pielęgniarstwa, prowadzenie podstawowych kursów czytania
i pisania, usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych,
organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowane kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych,
prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z dietą, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, nauczanie w szkołach kursami
przygotowawczymi, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej i szkoły wyższej, produkcja materiałów rozprowadzanych na wykładach zawodowych oraz profesjonalnych, usługi
edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, świadczenie usług w zakresie szkół, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim, prowadzenie kursów nauki
na poziomie dyplomowym i średnim, prowadzenie kursów online
związanych z odżywianiem, usługi edukacji w dziedzinie sztuki
świadczone poprzez kursy korespondencyjne, udostępnianie kursów szkoleniowych dla ludzi młodych przygotowujących się do zatrudnienia, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, udostępnianie kursów instruktażowych,
szkoleniowych dla ludzi młodych i dorosłych oraz przygotowujących
się do wykonywania określonych zawodów, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem, nauka gimnastyki, nauka pilatesu, nauka
indywidualna, nauka tańca, nauka kendo, nauka aerial fitness, nauka
w zakresie sportu, nauka tańca dla dorosłych, usługi szkoleniowe
związane z nauką dotyczącą analizy przyczyn pierwotnych poprzez
hipnozę, gimnastyka instrukcje, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych,
usługi klubów zdrowia[ćwiczenia], instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych oraz fizycznych, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, zapewnianie instruktażu związanego ćwiczeniami, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, usługi
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń grupowych, świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], rezerwowanie obiektów do ćwiczeń fizycznych,
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów zdrowia[ćwiczenia fizyczne], tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzyki, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, zarządzanie stroną artystyczną
spektakli teatralnych oraz występów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi związane / wystawami sztuki, wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, usługi związane z wystawami
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sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi szkół w zakresie
nauczania sztuki, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, usługi
edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez
kursy korespondencyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby sztuki widowiskowej, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły w zakresie nauczania historii sztuki, obozy sportowe, szkolenie sportowe, zajęcia sportowe, sędziowanie sportowe, szkolenia
sportowe, usługi sportowe, edukacja sportowa, sport i fitness, zawody sportowe i obozy sportowe (organizowanie), udostępnianie
sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, szkolenia
sędziów sportowych, szkolenia nauczycieli sportowych, szkolenia
zawodników sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizacja i przeprowadzanie konkursów sportowych, wynajem sprzętu
sportowego, chronometraż imprez sportowych, usługi klubów sportowych, organizowanie turniejów sportowych, rezerwowanie obiektów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, usługi i zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, goszczenie lig fantasy sports, nauka w zakresie sportu, informacje na temat sportu, edukacja, rozrywka i sport, organizowanie sportowych zawodów wędkarskich, usługi
trenerskie w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, udostępnianie aktualności
związanych ze sportem, instruktaż w zakresie sportów zimowych,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi świadczone przez
parki sportowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja
sportowa, rozrywka sportowa, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
informacje dotyczące edukacji sportowej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, prowadzenie imprez sportowych na żywo,
sport (wypożyczanie sprzętu [z wyjątkiem pojazdów], pozamiejskie
ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone w obiekty
i sprzęt sportowy, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, produkcja
imprez sportowych na potrzeby telewizji oraz na potrzeby filmowe
i radiowe, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
usługi w zakresie notowań wyników sportowych, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, usługi rozrywkowe w postaci
wydarzeń sportowych, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby
łucznictwa, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizatora), udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zimowych,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, rezerwowanie miejsc na imprezy i pokazy sportowe, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe i do rekreacji sportowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, zapewnianie obiektów do gier, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, usługi
informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi
w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie imprez sportowych i konkursów z udziałem zwierząt, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, udzielanie informacji sportowych za pośrednictwem nagranych
wcześniej wiadomości telefonicznych, usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprezy sportowej, usługi rozrywkowe
w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem [country club],
świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, kursy szkoleniowe związane z medycyną, szkolenia techniczne związane z higieną,
usługi edukacyjne związane z higieną, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, instruktaż
fitness do gry w golfa, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi
rekreacyjne dla osób starszych, dziecińce zwierzęce, szkolenia ruchowe dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, nauka tańca dla dzieci,
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usługi dziecięcych placów zabaw, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, nauczanie dzieci poprzez rekreację, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi edukacyjne dla nauczycieli dzieci, udostępnianie bajek dla dzieci prze telefon, zajęcia zorganizowane dla
dzieci [rozrywka/edukacja], place zabaw dla dzieci na stacjach benzynowych, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu dla dzieci, usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, mentoring akademicki
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, szkolenie personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, szkolenia
w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, rozrywka
w formie pokazów świetlnych, organizowanie widowisk historycznych w plenerze, 44 fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, masaże, masaż i masaż terapeutyczny siatsu,
masaż tkanek głębokich, masaż gorącymi kamieniami, masaż sportowy, tradycyjny masaż japoński, masaż leczniczy, masaż relaksacyjny,
informacje dotyczące masażu, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym
masażem japońskim, ogrodnictwo, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, wydawanie raportów medycznych, udostępnianie sprzętu do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
terapia sztuką, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi poradnictwa psychologicznego w sporcie, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji
wpływających na poprawę wyników, leczenie, leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamań
kości, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz laboratoryjnych
związanych z leczeniem ludzi, higiena i pielęgnacja urody (dla ludzi,
istot ludzkich), poradnictwo związane z terapią zajęciową, terapia
psychologiczna dla małych dzieci, terapia zajęciowa i rehabilitacja,
terapia mowy i słuchu, terapia ciepłem [medyczna], terapia ajurwedyjska, terapia sztuką, terapia mowy, pielęgnacja stóp, medyczna
pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, zbiegi kosmetyczne dla ciała, usuwanie cellulitu z ciała, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, doradztwo
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz,
ciało i włosy, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej
do redukcji masy ciała do celów medycznych, opieka pielęgniarska,
opieka pielęgniarska (medyczna), opieka paliatywna, opieka psychologiczna, domowa opieka pielęgniarska, ambulatoryjna opieka medyczna, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna związana
z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z chiropraktyką, opieka
zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna dotycząca
gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna związana z głodówką,
opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, osteopatia, doradztwo w zakresie
potrzeb medycznych osób starszych, świadczenie usług przez domy
opieki nad starszymi ludźmi, doradztwo dotyczące opieki nad oso-
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bami starszymi [w zakresie zdrowia], terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi.

(111) 305328
(220) 2017 06 06
(210) 472601
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) eprosument.pl wiatr i słońce to Twoje pieniądze
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 14.01.10, 13.01.17, 01.03.11
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
energia elektryczna wytwarzana z wiatru, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, biopaliwa, drewno stosowane jako materiał opałowy, 7 dmuchawy do sprężania, wysysania, usuwania i transportu
gazu, instalacje pompowe, kompresory gazowe, pierścienie tłokowe
do pomp ciepła, pompy, w tym do instalacji grzewczych, dystrybucyjne, odśrodkowe pompy wodne, elektryczne pompy wodne, silnikowe pompy wodne, pompy hydrauliczne, wiatrowe, pompy ciepła,
rozruszniki do pomp, sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych
i chłodzących, sprężarki do klimatyzatorów powietrza, sprężarki
do maszyn, sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych, sprężarki elektryczne, sprężarki gazu, sprężarki powietrza, urządzenia do zaopatrywania w wodę, urządzenie sterujące maszynami, wały do pomp,
wentylatory do sprężania, wirniki pomp, wzmacniacze ciśnienia, zawory do pomp, zawory sterujące do pomp, zespoły silnik-pompa,
zespoły stacji pomp, elektrownie wiatrowe, generatory energii elektrycznej napędzane energią wiatru, generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory wytwarzające energię elektryczną
z energii słonecznej, grupy generatorów elektrycznych, instalacje
elektryczne, instalacje hydroelektryczne wytwarzające energię elektryczną [hydroelektrownie], prądnice prądu stałego i zmiennego,
przenośne generatory prądu elektrycznego i energii elektrycznej,
stacje generacji prądu, szczotki stanowiące części generatorów, turbiny ślimakowe, turbiny wiatrowe, zasilacze awaryjne UPS [maszyny]
do wytwarzania prądu elektrycznego, zestawy generatorów prądu
elektrycznego, części maszyn i mechanizmów instalacji elektrycznych wykorzystywanych przy odnawialnych źródłach energii, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
w tym: adaptery baterii, akumulatory energii fotowoltaicznej, banki
energii, baterie, baterie do ponownego ładowania, baterie elektryczne, baterie słoneczne, w tym do ponownego ładowania, a także
do użytku domowego, elektrody ogniw paliwowych, jednostki zasilania [baterie], ładowarki baterii, ładowarki baterii słonecznych, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa słoneczne, płyty do baterii, rozruszniki akumulatorowe, separatory baterii, skrzynki akumulatorowe,
urządzenia do ładowania, urządzenia do magazynowania energii
elektryczne], zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze sieciowe
[baterie], aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej: aparatura do kondycjonowania energii, aparatura
i urządzenia do przełączania, przekształcania, kontrolowania, regulowania i przewodzenia energii elektrycznej, aparatura kontrolna
[energia elektryczna], aparatura łączeniowa [elektryczna], automatyczne przełączniki pomiędzy obwodami, automatyczne wyłączniki
czasowe, autotransformatory, awaryjne automatyczne przerywacze
napięcia, bezprzewodowe przełączniki, bloki do rozprowadzania
prądu elektrycznego, dystrybutory mocy elektrycznej, elektryczne
panele rozdzielacze do sieci elektrycznej, konwertery energii elektrycznej, konwertery prądowe, maszyny do rozprowadzania energii
elektrycznej, ochraniacze przed udarem napięciowym, ograniczniki
elektryczności, prostowniki prądu elektrycznego, przekaźniki mocy,
przekładniki prądu elektrycznego, przetworniki prądu, przyrządy
do uziemiania, puszki na przełączniki elektryczne, stabilizatory częstotliwości i napięcia, szafy i tablice rozdzielcze [elektryczność],
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transformatory, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, zabezpieczenie przepięciowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne zarówno do celów przemysłowych, jak
i do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotoogniwa, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych,
moduły fotowoltaiczne, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne z krzemu
krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, liczniki energii
elektrycznej, gniazda przyłączeniowe, komponenty elektryczne
i elektroniczne, urządzenia do regulacji ciepła, sterowania kotłów
(urządzenia do-), aparatura kontrolna do pieców metalurgicznych
lub szybowych, czujniki, sensory do kontroli i zarządzania urządzeniami zasypowymi do pieców metalurgicznych lub szybowych, aparaty i urządzenia elektrotechniczne, tzn. służące do przesyłu, transformacji, przechowywania, regulacji i kontroli [prądu elektrycznego],
instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje cieplne, instalacje gazowe, instalacje klimatyzacyjne, 11 instalacje klimatyzacyjne, pompy
ciepła i cyrkulacyjne, kolektory słoneczne i instalacje grzewcze składające się z kolektorów słonecznych oraz części do nich, akcesoria
regulujące i bezpieczeństwa do kolektorów słonecznych, instalacji
i pomp olejowych i gazowych, urządzenia wodne i rury, instalacje
do wytwarzania energii i ciepła oraz części do nich, bojlery, składające się głównie z wymienników ciepła i zasobników, urządzenia
oświetleniowe, grzejniki, urządzenia do produkcji pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia i wentylacji, zasobniki ciepła, pompy cieplne,
grzejniki, kolektory słoneczne, elementy grzejne, wymienniki ciepła,
płyty grzejne, płyty grzejące, czujniki i płytki do systemów energii
słonecznej, komórki, talerze, płyty i grzejniki do wykorzystywania
energii słonecznej, panele słoneczne, rekuperatory ciepła, kolektory
słoneczne, słoneczne podgrzewacze wody, bojlery, kolektory (ogrzewanie) i akumulatory słoneczne, ogniwa słoneczne do instalacji słonecznych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, przewody i urządzenia do transportu
gazów spalinowych, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, bojlery i podgrzewacze, akcesoria
zabezpieczające do regulacji instalacji wodnych i gazowych, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w przedmiocie instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, a także energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, sprzedaży drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, usługi w zakresie handlu i informacyjne dla konsumentów
w przedmiocie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, a także energii elektrycznej,
odnawialnych źródeł energii, sprzedaży drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna
drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, usługi
informacyjne dla konsumentów w zakresie energii odnawialnej,
37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, obejmujące: instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja
urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej,
udzielenia informacji związanych z naprawą lub serwisem generatorów energii, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrywania w energię elektryczną, montaż instalacji elektrycznych, naprawa, konserwacja i odnawianie aparatury i instalacji grzewczej,
klimatyzacji i wentylacji, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 39 dystrybucja, magazynowanie i transmisja energii elektrycznej, w tym
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne
i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 wytwarzanie energii
elektrycznej, w tym pochodzącej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 42 usługi inżynieryjne, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi projektowania, projektowanie systemów
elektrycznych, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego,
projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, usługi w zakresie
inżynierii elektrycznej, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii
elektrycznej, usługi projektowania technicznego związane z elek-
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trowniami, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii
elektrycznej, audyt energetyczny, ekspertyzy inżynieryjne, przeprowadzanie testów technicznych i kontroli, przeprowadzanie pomiarów technicznych, sporządzanie ekspertyz technicznych, projektowanie konstrukcji, doradztwo techniczne, opracowywanie planów
projektów technicznych, konsultacje technologiczne w dziedzinie
ogniw fotoelektrycznych, modułów fotoelektrycznych i modułów
ogniw słonecznych, planowanie i projektowanie elektrycznych
i elektronicznych urządzeń i instalacji, testowanie i certyfikacja elektrycznych i elektronicznych urządzeń i instalacji komutacyjnych,
opracowywanie projektów technicznych.

(111) 305329
(220) 2017 06 06
(210) 472647
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) STANEK BARTŁOMIEJ, Kraków, PL.
(540) STUDIO SYNERGY
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej), usługi trenerskie, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, kultura fizyczna, udostępnienie obiektów i sprzętu sportowego, usługi w zakresie treningu fizycznego, wypożyczanie sprzętu
sportowego z wyjątkiem pojazdów, instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi
trenerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych,
organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, edukacja sportowa, instruktaż w zakresie
ćwiczeń fizycznych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, organizacja imprez sportowych,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną,
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, zapewnianie instruktażu
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych.
(111) 305330
(220) 2017 06 08
(210) 472716
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) PATŁASZYŃSKI PIOTR, Warszawa, PL.
(540) ŚWIATOWY TYDZIEŃ TAŃCA WORLD DANCE WEEK
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi związane z organizacją imprez
tanecznych dla rozpowszechniania muzyki w klimacie muzyki klubowej, hitów listy światowych i krajowych przebojów, polskich hitów,
kultowych przebojów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
nauczanie tańców, realizacja spektakli muzyczno-rozrywkowych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywki
radiowej, telewizyjnych programów rozrywkowych, montaż programów radiowych lub telewizyjnych, produkcja tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk lub widowisk, usługi studia nagrań, fotoreportaże, obsługa konferencji i kongresów, informacja o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, publikowanie książek, pisanie scenariuszy,
mikro-wydawnictwa, wypożyczanie nagrań wideo i dźwiękowych.
(111) 305331
(220) 2017 06 08
(210) 472730
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Twój STYL POLECA

1776

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

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

(111) 305332
(220) 2017 06 08
(210) 472734
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) ALEX W. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Nowiny, PL.
(540) Chęcińskie Zamkowe
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, złoty, czerwony,
biały, szary, ciemnozłoty
(531) 02.01.01, 05.07.02, 05.11.15, 07.01.01, 25.01.15, 09.01.10,
24.11.25, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i napoje na bazie piwa.
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(111) 305333
(220) 2017 06 09
(210) 472779
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) WILK ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
AMEX, Katowice, PL.
(540) DALL’ACQUA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, kamienie szlachetne, perły naturalne
i sztuczne, metale szlachetne przetworzone i półprzetworzone, zegary i zegarki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż wysyłkowa biżuterii i wyrobów jubilerskich, prowadzenie sklepów jubilerskich, hurtowni jubilerskich i jubilerskich sklepów Internetowych,
organizacja wystaw wyrobów jubilerskich w celach handlowych lub
reklamowych, 37 naprawy biżuterii i wyrobów jubilerskich, 42 projektowanie biżuterii i wyrobów jubilerskich.
(111) 305334
(220) 2017 06 09
(210) 472781
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) WILK ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
AMEX, Katowice, PL.
(540) D <CharStyle:>
(540)

(531) 26.01.17, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 14 biżuteria, kamienie szlachetne, perły naturalne
i sztuczne, metale szlachetne przetworzone i półprzetworzone, zegary i zegarki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż wysyłkowa biżuterii i wyrobów jubilerskich, prowadzenie sklepów jubilerskich, hurtowni jubilerskich i jubilerskich sklepów internetowych,
organizacja wystaw wyrobów jubilerskich w celach handlowych lub
reklamowych, 37 naprawy biżuterii i wyrobów jubilerskich, 42 projektowanie biżuterii i wyrobów jubilerskich.
(111) 305335
(220) 2017 06 09
(210) 472783
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) WILK ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
AMEX, Katowice, PL.
(540)
(540)

(531) 01.15.24, 26.01.03, 26.01.13
(510), (511) 14 biżuteria, kamienie szlachetne, perły naturalne
i sztuczne, metale szlachetne przetworzone i półprzetworzone, zegary i zegarki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż wysyłkowa biżuterii i wyrobów jubilerskich, prowadzenie sklepów jubilerskich, hurtowni jubilerskich i jubilerskich sklepów internetowych,
organizacja wystaw wyrobów jubilerskich w celach handlowych lub
reklamowych, 37 naprawy biżuterii i wyrobów jubilerskich, 42 projektowanie biżuterii i wyrobów jubilerskich.
(111) 305336
(220) 2017 06 12
(210) 472838
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) BACHLEDA-CURUŚ ADAM, Zakopane, PL.
(540) BACHLEDA HOTEL KRAKÓW
(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, formularze, blankiety,
druki, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, katalogi,
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koperty, książki, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały drukowane, notatniki, notesy, obrazy,
zdjęcia, papier, papier listowy, periodyki, podręczniki, prospekty,
publikacje drukowane, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, ulotki, zawiadomienia, 35 agencje
reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing, doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa biznesowego, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzenie hotelami dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 39 organizowanie podróży do i z hotelu,
dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostawa towarów, eskortowanie podróżnych, organizowanie rejsów, parkowanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie), transport powietrzny, przenoszenie,
przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport pasażerski, udzielanie wskazówek o trasie
dojazdu do celów podróży, usługi car-sharingu, usługi kierowców,
usługi taksówek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem: autokarów,
samochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc parkingowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, 41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, informacja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie:
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, widowisk, zawodów sportowych, impresariat, planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
sport (wypożyczanie sprzętu), udostępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry w golfa, usługi agencji dystrybucji
biletów, usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi
klubowe, usługi muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy filmowe,
usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiektów sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spektakli: na żywo, rewiowych,
43 biura zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, organizowanie zakwaterowania hotelowego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla podróżnych, miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych, ocena zakwaterowania wakacyjnego, wynajem budynków przenośnych, organizowanie posiłków w hotelach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, bary szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, kafeterie,
koktajlbary, stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe, oferujące
dania na wynos, restauracje z grillem, restauracje washoku, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namiotów,
urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(111) 305337
(220) 2017 06 12
(210) 472839
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) BACHLEDA-CURUŚ ADAM, Zakopane, PL.
(540) CYRUS HOTEL
(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, formularze, blankiety,
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druki, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, katalogi,
koperty, książki, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały drukowane, notatniki, notesy, obrazy,
zdjęcia, papier, papier listowy, periodyki, podręczniki, prospekty,
publikacje drukowane, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, ulotki, zawiadomienia, 35 agencje
reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing, doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa biznesowego, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie hotelami dla osób i trzecich, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 39 organizowanie podroży do i z hotelu,
dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostawa towarów, eskortowanie podróżnych, organizowanie rejsów, parkowanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie), transport powietrzny, przenoszenie,
przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport pasażerski, udzielanie wskazówek o trasie
dojazdu do celów podróży, usługi car-sharingu, usługi kierowców,
usługi taksówek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem: autokarów,
samochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc parkingowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, 41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, informacja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie:
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, widowisk, zawodów sportowych, impresariat, planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
sport (wypożyczanie sprzętu), udostępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry w golfa, usługi agencji dystrybucji
biletów, usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi
klubowe, usługi muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy filmowe,
usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiektów sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spektakli: na żywo, rewiowych,
43 biura zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, organizowanie zakwaterowania hotelowego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla podróżnych, miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych, ocena zakwaterowania wakacyjnego, wynajem budynków przenośnych, organizowanie posiłków w hotelach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, bary szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, kafeterie,
koktajlbary, stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe, oferujące
dania na wynos, restauracje z grillem, restauracje washoku, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namiotów,
urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(111) 305338
(220) 2017 06 16
(210) 473008
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 31
(732) Shantou Pengrui Electronic Technology Co., Ltd., Shantou
City Lianshang, Chenghai District Guangdong Province, CN.
(540) XINGBAO
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(540)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 28 zabawki, klocki do zabawy [konstrukcyjne], domki dla
lalek, pokoiki dla lalek, samochody do zabawy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pojazdy zdalnie sterowane [zabawki], modele będące zabawkami, układanki [puzzle], kontrolery do zabawek, roboty
zabawkowe.
(111) 305339
(220) 2017 06 26
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 31
(732) SMITH MAŁGORZATA, Kraków, PL.
(540) TEA FROM KRAKOW SDS
(540)

(210) 473373

(531) 07.01.03, 27.05.01
(510), (511) 30 herbaty.
(111) 305340
(220) 2017 07 10
(151) 2017 11 30
(441) 2017 08 07
(732) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna, PL.
(540) ENERGY DRINK ZBÓJ BIJE W DEKIEL
(540)

(210) 473890

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.17
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, wody mineralne, wody gazowane, napoje owocowe,
soki owocowe, syropy, esencje i inne preparaty do przyrządzania napojów, tabletki i proszki do przyrządzania napojów.
(111) 305341
(220) 2010 07 23
(210) 373277
(151) 2017 12 01
(441) 2010 10 25
(732) „DOSPEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Częstochowa, PL.
(540) play
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży towarów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, budowlanych, do wytwarzania energii,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie wielobranżowym i hurtowni z towarami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, budowlanymi i do wytwarzania energii, komputerowe
zarządzanie plikami, usługi zaopatrzenie osób trzecich jako zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie działalnością artystyczną.
(111) 305342
(220) 2005 10 27 K
(210) 391487
(151) 2017 11 30
(441) 2011 12 19
(732) OLYMP BEZNER GMBH & CO. KG, BIETIGHEIM-BISSINGEN, DE.
(540) OLYMP
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 koszule, bluzki, bolerka, piżamy, koszule nocne, krawaty, odzież z dzianiny, w szczególności swetry, marynarki, koszulki
polo, koszulki z krótkim rękawem (T-shirty), skarpetki, paski.
(111) 305343
(220) 2012 11 30
(210) 407590
(151) 2017 12 04
(441) 2013 03 18
(732) RUDEL TOMASZ, ŻUK MARCIN DIGIREC SPÓŁKA CYWILNA,
Gliwice, PL.
(540) DIGIREC
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 16.01.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe, 40 powielanie nagrań wideo i audio, powielanie slajdów fotograficznych, powielanie taśm wideo,
powielanie zapisu cyfrowego, powielanie płyt kompaktowych, powielanie nośników magnetycznych i cyfrowych, 41 nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych i wizyjnych, montaż dźwięku i obrazu,
nagrywanie muzyki, taśm wideo, zapisu cyfrowego, 42 powielanie
oprogramowania komputerowego .
(111) 305344
(220) 2012 09 06
(210) 404551
(151) 2017 12 04
(441) 2012 12 17
(732) SIGMA PUMPY HRANICE, S.R.O., HRANICE I-MĚSTO, CZ.
(540) SIGMETA
(510), (511) 7 pompy jako części maszyn, silników i silników napędowych i ich części, pompy hydrodynamiczne jak i odśrodkowe, osiowe i wirowe, pompy hydrostatyczne tłokowe, nurnikowe, membranowe, skrzydełkowe, wrzecionowe, płytkowe, pompy z wirującymi
tłokami i pompy strumieniowe jak i ejektory i tarany hydrauliczne,
układy urządzeń pompujących należące do tej klasy, 9 przełączające
urządzenia regulacyjne, urządzenia elektryczne do sterowania pracą
i kontroli pracy pomp i agregatów pompowych, skrzynki przełączeniowe, wyłączniki ochronne, wskaźnik pracy silnika, urządzenia rejestrujące do zdalnego oznaczania poziomu wody oraz dopływającej
ilości, 11 instalacje wodociągowe, stacje pomp należące do tej klasy,
urządzenia instalacyjne i części urządzeń pompujących należących
do tej klasy.
(111) 305345
(220) 2013 03 01
(210) 411208
(151) 2017 12 11
(441) 2013 06 10
(732) WADAS KRZYSZTOF, WADAS MARCIN MARKO II SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) TODO
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoniebieski, czarny
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy.
(111) 305346
(220) 2013 03 01
(210) 411209
(151) 2017 12 11
(441) 2013 06 10
(732) WADAS KRZYSZTOF, WADAS MARCIN MARKO II SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) TODO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy.
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(111) 305347
(220) 2013 03 01
(210) 411211
(151) 2017 11 24
(441) 2013 06 10
(732) TIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice, PL.
(540) tignum FABRYKA MEBLI FURNITURE FACTORY
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble drewniane, 37 naprawy-konserwacja, renowacja mebli drewnianych, 40 obróbka materiałów-usługi stolarskie.
(111) 305348
(220) 2013 03 01
(210) 411212
(151) 2017 11 24
(441) 2013 06 10
(732) PEROŃ ANDRZEJ INFRESH, Miechów-Charsznica, PL.
(540) Kuchnia Mistrza
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały, żółty, czarny
(531) 02.01.11, 26.02.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 cebula konserwowana, dżemy, fasolka konserwowana, groszek konserwowany, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, owoce kandyzowane, kiszone warzywa, korniszony z warzywami
w occie, warzywa i owoce mrożone, warzywa i owoce konserwowane, przeciery warzywne i owocowe, sałatki warzywne i owocowe,
soczewica konserwowana, warzywa gotowane, warzywa suszone,
31 świeże owoce i warzywa, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
35 sprzedaż hurtowa produktów zbożowych i nieprzetworzonego tytoniu, sprzedaż świeżych owoców i warzyw, sprzedaż pasz
i wzmacniających pasz spożywczych dla zwierząt, a także sprzedaż hurtowa w/w produktów przez internetowy system sprzedaży,
44 ogrodnictwo, w tym warzywa, sadownictwo, w tym owoce, uprawa zbóż, chmielu i tytoniu.
(111) 305349
(220) 2013 03 29
(210) 412339
(151) 2017 11 30
(441) 2013 07 08
(732) SKROBOTOWICZ PIOTR AUTO POWER ELECTRONIC, Opole, PL.
(540) APE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 7 regulatory do silników, regulatory do maszyn, regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych,
siłowniki elektromagnetyczne, urządzenia zapłonowe do silników
pojazdów lądowych, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, zawory układu recyrkulacji spalin [EGR]
do silników, 11 żarówki i lampy oświetleniowe, w tym żarówki i lampy LED, aparatura i instalacje oświetleniowe, w tym oświetlenie
awaryjne, reflektory do pojazdów, 12 silniki do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, 37 usługi wykonywania
instalacji oświetleniowych, konserwacji, napraw i regeneracji systemów oświetleniowych, 42 badania, analizy techniczne, doradztwo,
ekspertyzy, projektowanie i opracowanie projektów technicznych
systemów oświetleniowych, w tym systemów oświetlenia ulicznego.
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(111) 305350
(220) 2013 09 23
(210) 419303
(151) 2017 12 04
(441) 2014 01 07
(732) EKSPRES APTECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ENTEROMAX zmniejsza czas trwania i ryzyko biegunek
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i higieniczne, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne,preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i do celów leczniczych, suplementydiety
do celów medycznych i inna żywność dietetyczna do celów leczniczych, ziołalecznicze.
(111) 305351
(220) 2013 10 24
(151) 2017 12 13
(441) 2014 02 03
(732) FARMAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LactoRham
(540)

(210) 420756

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnonebieskim
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje
do celow leczniczych.
(111) 305352
(220) 2013 10 24
(210) 420774
(151) 2017 12 12
(441) 2014 02 03
(732) ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Każdy dzień smakuje lepiej.
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 informacja handlowa, reklama billboardowa, prasowa, telewizyjna, radiowa, za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, kreowanie wizerunku firmy.
(111) 305353
(220) 2013 10 24
(210) 420775
(151) 2017 12 12
(441) 2014 02 03
(732) ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Każdy dzień smakuje lepiej.
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 informacja handlowa, reklama billboardowa, prasowa, telewizyjna, radiowa, za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, kreowanie wizerunku firmy.
(111) 305354
(220) 2013 12 15
(210) 422759
(151) 2017 12 11
(441) 2014 03 31
(732) KANDARIAN AGNIESZKA PETROKAN POLSKA, Stary Brześć 1, PL.
(540) PETROKAN
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej
towarów takich jak: paliwa stałe, płynne i gazowye oraz produktów
pochodnych, w szczególności benzyny, olejów napędowych, olejów
technicznych, smarów, sprzedaż artykułów przemysłowych i motoryzacyjnych, samochodów, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej
w niewyspecjalizowanych i specjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów, wyrobów tytoniowych, alkoholowych i towarów
akcyzowych, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej wyrobów
farmaceutycznych, medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych, reklamowanie działalności gospodarczej w tym poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 37 usługi w zakresie tankowania i obsługi pojazdów, naprawy pojazdów, smarowanie, mycie
pojazdów, czyszczenie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed
korozją, wulkanizacja opon, 39 usługi transportowe.

(111) 305355
(220) 2014 02 03
(210) 424371
(151) 2017 12 13
(441) 2014 05 26
(732) LEFROSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śniaty, PL.
(540) LEFROSCH
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
insektycydy, 35 usługi w zakresie sprzedaży kosmetyków, farmaceutyków, naturalnych środków leczniczych, insektycydów.
(111) 305356
(220) 2014 04 04
(210) 427084
(151) 2017 12 01
(441) 2014 07 21
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SALCESON GRATKA
(510), (511) 29 salceson jako wyrób garmażeryjny na bazie mięsa.
(111) 305357
(220) 2014 04 22
(151) 2017 11 24
(441) 2014 08 04
(732) VINDEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MORGAN & MÖLLER
(540)

(210) 427788

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 kleje, 2 farby, 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 305358
(220) 2014 05 30
(210) 429461
(151) 2017 11 28
(441) 2014 09 15
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EPO
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty
do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji,
serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie
komputerowe dla przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia
kryptograficzne, 38 usługi w zakresie elektronicznego serwisu informacji typu on-line polegającego na umożliwieniu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie do-
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stępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym
w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych i internetowych kont pocztowych, usługi 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, informacja o powyższych usługach, usługa dostępu do baz danych celem
dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego,
usługa przesyłania środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, 39 usługi w zakresie: dystrybucji gazet
i czasopism, dostarczania i przechowywania paczek i korespondencji, transportu samochodowego, usługi kurierskie listów i towarów,
dostarczania przesyłek pocztowych, frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi logistyki transportu.

(732) MAŁEK MAREK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MAN-TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) MT MAN-TRANS
(540)

(111) 305359
(220) 2014 05 30
(210) 429462
(151) 2017 11 28
(441) 2014 09 15
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EPO
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty
do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji,
serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie
komputerowe dla przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia
kryptograficzne, 38 usługi w zakresie elektronicznego serwisu informacji typu on-line polegającego na umożliwieniu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym
w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych i internetowych kont pocztowych, usługi 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, informacja o powyższych usługach, usługa dostępu do baz danych celem
dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego,
usługa przesyłania środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, 39 usługi w zakresie: dystrybucji gazet
i czasopism, dostarczania i przechowywania paczek i korespondencji, transportu samochodowego, usługi kurierskie listów i towarów,
dostarczania przesyłek pocztowych, frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi logistyki transportu.

(111) 305362
(220) 2014 05 30
(210) 429463
(151) 2017 11 28
(441) 2014 09 15
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poczta Polska EPO
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty
do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji,
serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie
komputerowe dla przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia
kryptograficzne, 38 usługi w zakresie elektronicznego serwisu informacji typu on-line polegającego na umożliwieniu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym
w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych i internetowych kont pocztowych, usługi 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, informacja o powyższych usługach, usługa dostępu do baz danych celem
dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego,
usługa przesyłania środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, 39 usługi w zakresie: dystrybucji gazet
i czasopism, dostarczania i przechowywania paczek i korespondencji, transportu samochodowego, usługi kurierskie listów i towarów,
dostarczania przesyłek pocztowych, frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi logistyki transportu.

(111) 305360
(220) 2017 07 10
(151) 2017 11 30
(441) 2017 08 07
(732) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna, PL.
(540) ZBÓJ
(540)

(111) 305363
(220) 2014 10 06
(210) 434168
(151) 2017 12 13
(441) 2015 01 19
(732) WIPETECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sierosław, PL.
(540) WIPETECH
(540)

(210) 473892

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, wody mineralne, wody gazowane, napoje owocowe,
soki owocowe, syropy, esencje i inne preparaty do przyrządzania napojów, tabletki i proszki do przyrządzania napojów.
(111) 305361
(151) 2017 03 30

(220) 2011 12 21
(441) 2012 03 26

(210) 394381

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, zielony
(531) 25.07.01, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.04, 29.01.14
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, kruszywa budowlane, piasek, żwir, 39 usługi transportowe w zakresie towarów,
w szczególności materiałów i kruszyw budowlanych.

Kolor znaku: grafitowy, biały
(531) 26.04.02, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, obrusy papierowe, papier higieniczny, papier
toaletowy, papier z miazgi drzewnej, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, celuloza regenerowana,
21 ściereczki do czyszczenia, dozowniki do ręczników papierowych,
dozowniki papieru toaletowego, papier toaletowy (dozowniki), papier toaletowy (uchwyty na papier), ściereczki do czyszczenia, ściereczki do wycierania kurzu.
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(111) 305364
(220) 2014 10 22
(210) 434760
(151) 2017 12 28
(441) 2015 02 02
(732) TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SHOPIN
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czerwony, niebieski, czarny, biały
(531) 26.02.07, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi kupna i sprzedaży nieruchomości .
(111) 305365
(220) 2014 10 29
(210) 435021
(151) 2017 12 01
(441) 2015 02 16
(732) CHASZCZEWICZ DARIUSZ, Wrocław, PL.
(540) ceutic
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 305366
(220) 2014 11 12
(210) 435577
(151) 2017 12 21
(441) 2015 03 02
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) MLOGISTIC
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 magazynowanie, magazynowanie żywności, składowanie towarów, magazynowanie i składowanie, przewożenie ładunków, spedycja, spedycja towarów drogą lądową, transport i składowanie towarów, transport samochodowy, usługi magazynowe,
usługi składowania, usługi związane z magazynowaniem towarów.
(111) 305367
(220) 2015 01 19
(210) 437826
(151) 2017 12 14
(441) 2015 05 11
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Anielskie mleczko
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 masło kakaowe, masło kokosowe.
(111) 305368
(220) 2015 02 19
(151) 2017 12 11
(441) 2015 06 08
(732) FIGARSKI LESZEK JÓZEF, Radom, PL.
(540) FigAnd F
(540)

(210) 439196

Kolor znaku: czerwony, granatowy, jasnoniebieski, żółty, biały,
jasnoróżowy, różowy, jasnopomarańczowy
(531) 03.04.01, 03.04.02, 11.03.05, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 bita śmietana, jogurty, kefir, koktajle mleczne, masło, margaryna, maślanka, mleko, nabiał, napoje mleczne, produkty
mleczne, produkty mleczarskie, podpuszczka, sery, serki homogenizowane, serki do smarowania pieczywa, serwatka, śmietana, twaróg,
inne produkty spożywcze na bazie mleka, zsiadłe mleko, 30 aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, biszkopty, budyń, bułka tarta,
bułki, chałwa, chleb, ciasta, ciastka, ciasta i ciastka w proszku, cukier,
czekolada, napoje na bazie czekolady, dekoracje cukiernicze do ciast,
drożdże, enzymy do ciast, galaretki owocowe, glukoza do celów
kulinarnych, gofry, herbata, herbatniki, jogurt mrożony, kakao, kanapki, kasze, kawa, kleik spożywczy na bazie mleka, krakersy, lody,
lody w proszku, lukier do ciast, lukrecja, majonezy, masy cukiernicze
i piekarnicze wykorzystywane do wypieków, mąka, mączne ciasta,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, pieczywo, piernik, potrawy na bazie mąki, preparaty zbożowe, produkty i półprodukty piekarnicze, produkty zbożowe, proszek do pieczenia, przyprawy, puddingi, słodycze, suchary,
tarty, tortille, wyroby i półprodukty cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, zakwas, zaczyn, żywność na bazie mąki, 43 catering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 305369
(220) 2015 03 09
(151) 2017 12 08
(441) 2015 06 22
(732) SMULTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) smultron LABORATORIUM INTERAKTYWNE
(540)

(210) 439966

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnozielony
(531) 01.15.21, 19.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe nagrane, programy
komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe sterujące nagrane, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
rysunkowe filmy animowane, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, programy gier komputerowych, filmy kinematograficzne
naświetlone, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
komputerowego sprzętu, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej usługi
komputerowe ochrona antywirusowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie serwerów [hosting],
dostarczanie wyszukiwarek internetowych [opracowywanie]).
(111) 305370
(220) 2015 04 17
(210) 441502
(151) 2017 12 08
(441) 2015 08 03
(732) STAVKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TTV
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(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki myjące,
czyszczące i piorące, 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry
komputerowe, interaktywne gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup
towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne,
telefony komórkowe, multimedialne telefony komórkowe, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 16 druki akcydensowe, kalendarze,
foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, 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 arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki, materiały piśmienne, długopisy, linijki,
ołówki, taśmy samoprzylepne, papterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i sprzęt sportowy ujęte w tej klasie,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów
reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi
badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktyw-
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nych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej
aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego,
kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, przenośne odtwarzacze muzyki, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze,
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy,
torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, umów
kredytowych za pośrednictwem telewizji interaktywnej i sieci teleinformatycznych, sprawdzanie stanu konta za pośrednictwem telewizji
interaktywnej i sieci teleinformatycznych, umożliwienia dokonywania płatności za pośrednictwem telewizji interaktywnej i sieci teleinformatycznych, obsługa kart kredytowych za pośrednictwem telewizji interaktywnej i sieci teleinformatycznych, 37 usługi w zakresie:
instalacji, obsługi i napraw systemów przekazywania dźwięku i obrazu w systemie łączności radiofonicznej, telewizyjnej, kablowej, światłowodowej, satelitarnej i naziemnej w systemie cyfrowym i analogowym, instalacji i naprawy urządzeń do odbioru sygnału telewizyjnego,
radiowego, instalacja anten zbiorczych indywidualnych do odbioru
tego sygnału, instalacja i naprawa sprzętu do odkodowywania sygnału, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej:
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym 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 selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
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interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 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 muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area
Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron WWW
przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism,
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego
zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie
badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie
usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka
internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania
dostępu do serwerów internetowych, 45 usługi administrowania
prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa
w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 305371
(220) 2015 05 18
(210) 442634
(151) 2017 12 04
(441) 2015 08 31
(732) PPHU HERBAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HERBAPOL
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły medyczne, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, słodycze do celów leczniczych, dietetyczna
żywność do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
29 galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, kandyzowane owoce, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w słoikach, owoce przetworzone,
pasty z owoców, przetwory owocowe, dżemy, marmolady, dżemy
i marmolady owocowe, konfitury, powidła, koncentrat buraczany i pomidorowy, owoce i warzywa mrożone, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa w puszkach, warzywa suszone,
konserwy warzywno-mięsne i warzywno-drobiowe, soki owocowe
i warzywne, napoje owocowe i warzywne, chrupki owocowe i ziemniaczane, soki roślinne do gotowania, 30 sosy spożywcze warzywne
i grzybowe, sosy warzywne i ketchupy, sosy do ryżu, sosy spożywcze do makaronów, sosy do mięs, sosy do ryb, miód, miód naturalny,
miód ziołowy, naturalny miód dojrzały, miód do celów spożywczych,
słodkie pasty do smarowania, nielecznicze słodycze na bazie miodu,
wyroby zbożowe, płatki zbożowe, makarony, produkty spożywcze
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z roślin zbożowych, przekąski na bazie ziaren, płatki zbożowe gotowe do spożycia, żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego
nie do celów leczniczych, płatki zbożowe suszone, płatki musli.
(551) wspólny znak towarowy

(111) 305372
(220) 2015 05 18
(151) 2017 12 04
(441) 2015 08 31
(732) PPHU HERBAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Herbapol
(540)

(210) 442636

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły medyczne, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, słodycze do celów leczniczych, dietetyczna
żywność do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
29 galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, kandyzowane owoce, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w słoikach, owoce przetworzone,
pasty z owoców, przetwory owocowe, dżemy, marmolady, dżemy
i marmolady owocowe, konfitury, powidła, koncentrat buraczany i pomidorowy, owoce i warzywa mrożone, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa w puszkach, warzywa suszone,
konserwy warzywno-mięsne i warzywno-drobiowe, soki owocowe
i warzywne, napoje owocowe i warzywne, chrupki owocowe i ziemniaczane, soki roślinne do gotowania, 30 sosy spożywcze warzywne
i grzybowe, sosy warzywne i ketchupy, sosy do ryżu, sosy spożywcze do makaronów, sosy do mięs, sosy do ryb, miód, miód naturalny,
miód ziołowy, naturalny miód dojrzały, miód do celów spożywczych,
słodkie pasty do smarowania, nielecznicze słodycze na bazie miodu,
wyroby zbożowe, płatki zbożowe, makarony, produkty spożywcze
z roślin zbożowych, przekąski na bazie ziaren, płatki zbożowe gotowe do spożycia, żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego
nie do celów leczniczych, płatki zbożowe suszone, płatki musli.
(551) wspólny znak towarowy
(111) 305373
(220) 2015 05 25
(151) 2017 12 01
(441) 2015 09 14
(732) SIKORA MAREK, Chrzanów, PL.
(540) MEEX
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 442896

(111) 305374
(220) 2015 05 25
(151) 2017 12 01
(441) 2015 09 14
(732) SIKORA MAREK, Chrzanów, PL.
(540) HYDROFLUX
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 442897

(111) 305375
(220) 2015 05 25
(151) 2017 12 01
(441) 2015 09 14
(732) SIKORA MAREK, Chrzanów, PL.
(540) TYNKOLIT
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 442908

(111) 305376
(220) 2015 06 30
(210) 444236
(151) 2017 12 11
(441) 2015 10 12
(732) BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE, Sztum, PL.
(540) LICZĄ SIĘ RELACJE
(510), (511) 9 bankomaty do świadczenia usług bankowych, finansowych i płatniczych, magnetyczne nośniki danych, kasy sklepowe,
karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług
bankowych, oprogramowanie do zabezpieczenia baz danych,
oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, urządzenia
do nagrywania transmisji lub reprodukcji dźwięku albo obrazu,
terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych,
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36 analizy finansowe, emisja bonów wartościowych, doradztwo zawodowe w zakresie działalności finansowej, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, lokaty kapitałowe, operacje bankowe i walutowe, pośrednictwo giełdowe, usługi i pośrednictwo ubezpieczeniowe, sponsorowanie finansowe, szacowanie wartości dla celów fiskalnych, udzielanie informacji bankowych, udzielanie kredytów, usługi maklerskie
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi dokonywania lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, usługi dokonywania obrotu
wartościami dewizowymi, usługi emitowania własnych papierów
wartościowych oraz ich sprzedaży, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi,
usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo
inwestycyjne, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, usługi
przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi prowadzenia
rachunków bankowych, wycena nieruchomości, wymiana pieniędzy,
38 usługi związane z przekazywaniem danych za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, w tym usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej oraz udostępniania środków łączności do przesyłania takiej informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi w zakresie
transmisji internetowych, usługi udostępniania portali internetowych, usługi przydzielania dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, elektroniczne serwisy informacyjne.

(111) 305377
(220) 2015 07 03
(210) 444377
(151) 2017 12 18
(441) 2015 10 12
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ABSTRACHUJETV
(510), (511) 9 taśmy filmowe nagrane i nienagrane, 35 reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, marketing w Internecie, publikowanie
tekstów sponsorowanych, 40 obróbka taśm filmowych, 41 produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach
wideo, udostępnianie filmów on-line, studia filmowe, produkcja filmów, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań, produkcja filmów
na taśmach wideo.
(111) 305378
(220) 2015 07 31
(210) 445423
(151) 2016 12 19
(441) 2015 11 09
(732) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo, PL.
(540) AudioCeum
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 305379
(220) 2015 07 31
(210) 445426
(151) 2017 12 13
(441) 2015 11 09
(732) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo, PL.
(540) DermoCeum
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 305380
(220) 2015 08 26
(151) 2017 12 01
(441) 2015 12 07
(732) VINEX SLAVYANTSI AD, Slavyantsi, BG.
(540) EMINE
(510), (511) 33 wina.

(210) 446328

(111) 305381
(220) 2016 01 22
(151) 2017 11 30
(441) 2016 04 25
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.

(210) 451561
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(540) storia
(540)

(531) 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych
potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną,
analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania,
nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo,
urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania,
nadawania, przechowywania, wyświetlania, odbierania i odtwarzania, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem,
publikacje elektroniczne, 35 Usługi handlu elektronicznego w zakresie sprzedaży i usług dotyczących wynajmu i sprzedaży nieruchomości i powiązanych środków trwałych, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie
przeszukiwalnej bazy danych on-line prezentującej oferty zatrudnienia, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi takie
mogą być świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie, usługi
reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi
marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością handlową, analizy gospodarcze, usługi w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie dotyczące
działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą,
usług w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi analityczne w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy danych
włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników,
usługi badania rynku, usługi wystawiania rachunków, usługi reklamowe i marketingowe, usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne
i związane z zarządzeniem relacjami z klientami [public relations], organizacja i prowadzenie pokazów i wystaw handlowych, usługi przechowywania i przetwarzania danych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie
informacji reklamowych lub handlowych związanych ze sprzedażą
i wynajmem nieruchomości, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy.
(111) 305382
(220) 2016 02 11
(210) 452286
(151) 2017 11 29
(441) 2016 05 23
(732) Fibria Celulose S.A., Sao Paulo, BR.
(540) EucaStrong
(510), (511) 1 celuloza, pasta celulozowa, celuloza do celów przemysłowych, surowa masa celulozowa, 35 hurt i sprzedaż detaliczna celulozy, pasty celulozowej, celulozy do celów przemysłowych, surowej
masy celulozowej.
(111) 305383
(220) 2016 02 16
(151) 2017 11 30
(441) 2016 05 23
(732) PROSAVE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) prosave.pl
(540)

(210) 452400

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 03.05.11, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
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do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 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,
w tym w szczególności: apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
apteczki przenośne wyposażone, bandaże opatrunkowe, bandaże
higieniczne, wata higroskopijna, środki tamujące krwawienia, plastry
do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych,
wata do celów medycznych, woda utleniona do celów medycznych, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, w tym
w szczególności: alkomat, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
sygnalizacyjne, dzwonki [urządzenia ostrzegające], elektryczne instalacje przeciw włamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gazometry, geodezyjne
taśmy miernicze, gęstościomierze, gwizdki alarmowe ostrzegawcze,
gwizdki sygnalizacyjne, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych,
iskrochrony, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki
do pływania, kaski ochronne, koce strażackie, koła ratunkowe, linijki
[przyrządy miernicze], liny, liny ratunkowe, kombinezony ochronne dla lotników, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne],
mierniki czasu naświetlania [światłomierze], mierniki pojemności,
mierniki [przyrządy pomiarowe], nakolanniki dla robotników, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem,
ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów, maski
ochronne, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, odzież chroniąca przed ogniem,
okulary przeciwoślepieniowe, okulary [optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, ozonizatory
[ozonatory], pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach
lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, piorunochrony, plandeki ratownicze, pływaki wodne, przyrządy pomiarowe, respiratory
do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki ratunkowe,
siatki zabezpieczające przed wypadkami, słuchawki na uszy, sprzęt
do gaszenia ognia, osłony azbestowe dla strażaków, sygnalizacja
świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, syreny,
syreny elektryczne [brzęczki], szyldy [znaki] mechaniczne, szyldy
[znaki] świecące, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tratwy ratunkowe, trójkąty
ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trzepaczki strażackie,
ubiory chroniące przed ogniem, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania,
urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do zapewnienie
bezpieczeństwa, urządzenia pomiarowe, wyjścia bezpieczeństwa,
wykrywacze dymu, tarcze odblaskowe, noszone na ubraniu, w celu
zapobiegania wypadkom drogowym, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu do nurkowania, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, w tym w szczególności: bandany
na szyję, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, bluzki, buty, buty sportowe, buty sznurowane, czapki [nakrycia
głowy], czepki kąpielowe, fartuchy [odzież], kalosze, kamizelki, kaptury [odzież], kieszenie do odzieży, kieszenie kwadratowe, kombinezony, kombinezony [odzież], koszule, koszulki, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, kurtki [odzież], majtki, maski na oczy, mundury,
nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież], napierśniki, plastrony [koszule], nauszniki [odzież], środki antypoślizgowe do obuwia, obuwie,
ochraniacze kołnierzy, odzie, odzież wodoodporna, ogrzewacze stóp
nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], osłony przed słońcem
jako daszki, pancerze, paski [odzież], płaszcze, palta, podkoszulki,
półbuty, pulowery, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki [odzież],
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skarpetki, spodnie, swetry, szale, szelki, t-shirt, 40 obróbka materiałów, w tym w szczególności: druk sitowy, usługi drukowania, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], usługi związane z farbiarstwem,
grawerowanie, hafciarstwo, krawiectwo, usługi krawieckie, drukowanie litograficzne, obróbka materiałów, obróbka wełny, barwienie
obuwia, oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, impregnowanie wodoodporne odzieży, drukowanie offsetowe, przeróbki odzieży, barwienie tkanin, dekatyzowanie tkaniny,
klejenie tkanin, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości
tkanin.

(111) 305384
(220) 2016 02 26
(151) 2017 12 13
(441) 2016 06 06
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) MILLENIUM FESTIVAL
(540)

(210) 452809

Kolor znaku: biały, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, różowy,
jasnoróżowy, ciemnoróżowy, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czerwony,
jasnoczerwony, ciemnoczerwony, fioletowy, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, szary, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.03.03, 26.03.04, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych,
usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wszystkie powyższe usługi z wyłączeniem usług produkcji i dystrybucji materiałów audiowizualnych,
dostarczania informacji w dziedzinie rozrywki drogą elektroniczną
oraz usług publikacyjnych.
(111) 305385
(220) 2016 03 18
(151) 2017 03 17
(441) 2016 06 20
(732) SAR ANETA, Łódź, PL.
(540) ak
(540)

(210) 453799

Kolor znaku: żółty, biały, jasnożółty
(531) 03.07.06, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 albumy, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze
do pisania, broszury informacyjne, afisze i plakaty, karty obrazkowe,
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karty informacyjne, karty na wymianę, kalendarze, katalogi, książki,
książki dla dzieci, książki z opowiadaniami, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, ochronne okładki na książki, prospekty, ulotki, publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], skórzane okładki
na książki, obwoluty papierowe na książki, powieści, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących albumy, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze do pisania, broszury informacyjne, afisze
i plakaty, karty obrazkowe, karty informacyjne, karty na wymianę,
kalendarze, katalogi, książki, książki dla dzieci, książki z opowiadaniami, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, ochronne
okładki na książki, prospekty, ulotki, publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], skórzane okładki na książki, obwoluty papierowe
na książki, powieści, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych
z promocją powyższych towarów, 41 pisanie scenariuszy, pisanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie pisania tekstów na zamówienie [sztuki, musicale, publikacje, itp.].

(111) 305386
(220) 2016 03 21
(210) 453871
(151) 2017 11 30
(441) 2016 06 20
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) PROMAX
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 305387
(220) 2016 03 21
(210) 453872
(151) 2017 11 30
(441) 2016 06 20
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) QUANTUM MZ
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 305388
(220) 2012 10 10
(151) 2016 11 21
(441) 2013 01 21
(732) Sobota Dariusz, Brzozów, PL.
(540) Condenssa
(540)

(210) 405631

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do mycia i czyszczenia powierzchni szklanych, szyb okiennych, szyb samochodowych, płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty do czyszczenia i mycia pojazdów, preparaty
w postaci skondensowanej i w postaci stałej do uzyskania roztworów do czyszczenia i mycia pojazdów, szampony samochodowe,
szampony samochodowe w postaci skondensowanej i w postaci
stałej do uzyskania roztworów, preparaty w postaci skondensowanej
i w postaci stałej do uzyskania roztworów do mycia i czyszczenia powierzchni szklanych, szyb okiennych, szyb samochodowych, płyny
do spryskiwaczy szyb w postaci skondensowanej i w postaci stałej
do uzyskania roztworów, preparaty do mycia i czyszczenia szyb, luster i powierzchni ceramicznych w postaci skondensowanej i w postaci stałej do uzyskania roztworów, preparaty do mycia i czyszczenia do użytku domowego, płyny do naczyń, do podłóg, preparaty
w postaci skondensowanej i w postaci stałej do uzyskania roztworów do mycia i czyszczenia przeznaczone do użytku domowego,
płyny do mycia naczyń, płyny do podłóg w postaci skondensowanej
i w postaci stałej do uzyskania roztworów.

Nr 5/2018

(111) 305389
(220) 2016 04 12
(210) 454683
(151) 2017 11 30
(441) 2016 10 10
(732) T.DEKER PATISSIER & CHOCOLATIER SPOŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(540) PATISSIER & CHOCOLATIER DEKER
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 26.01.02,
26.01.04, 26.01.06, 26.01.16
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki jadalne, desery i napoje na bazie jogurtów i innych produktów mlecznych niezawarte w innych klasach, desery i sałatki owocowe niezawarte w innych klasach, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody jadalne, desery lodowe,
napoje na bazie czekolady, kakao, kawy lub herbaty, galaretki owocowe, herbata, kawa, kakao, kanapki, sosy, kremy i polewy do lodów
i do deserów, puddingi, kremy jako desery, desery na bazie składników
zawartych w tej klasie, 43 usługi gastronomiczne, przygotowywanie
dań, deserów i napojów na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 305390
(220) 2016 08 10
(210) 460136
(151) 2017 12 04
(441) 2017 07 24
(732) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš, SK.
(540) ST NICOLAUS DISTILLERY 1867 OLD TOWER DRY GIN Extra
Finest EXPORT QUR AUTHENTIC RECIPE IS BROUGHT TO LIFE BY
TRADITIONAL METHODS AND ENHANCED BY CAREFULLY SELECTED
NATURAL BOTANICALS SUCH AS JUNIPER BERRIES, ANGELICA ROOT.
CARDAMON AND OTHER RARE HERBS ANS SPICES. Stark Armin
TRADITIONAL METHODS ORIGINAL RECIPE Est 1867
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, czarny, granatowy,
błękitny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01,
26.01.01, 26.01.14, 25.01.15, 24.01.05, 03.01.02, 02.01.02, 02.01.04,
19.07.09, 07.01.01
(510), (511) 33 dżin.
(111) 305391
(220) 2016 09 13
(151) 2017 12 04
(441) 2017 07 24
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy START wafers Coconut

(210) 461399

Nr 5/2018
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(111) 305394
(220) 2016 09 13
(151) 2017 12 12
(441) 2017 07 17
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy START wafers Cocoa
(540)

(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy,
ciemnozielony, czarny, niebieski, ciemnoniebieski, szary, złoty
(531) 05.07.06, 05.13.25, 08.01.11, 08.07.01, 11.03.04, 24.09.02,
24.09.09, 25.05.25, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.24, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 305392
(220) 2016 09 13
(151) 2017 12 12
(441) 2017 05 29
(732) RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) RESTAURACJA jaDka
(540)

(210) 461400

(111) 305393
(220) 2016 09 13
(151) 2017 12 12
(441) 2017 07 17
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy START wafers Cheese
(540)

(210) 461401

Kolor znaku: biały, brązowy, beżowy, czerwony, ciemnozielony,
złoty, żółty, szary, ciemnobrązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01,
24.09.02, 24.09.09, 08.01.11, 08.03.08, 08.03.12, 11.03.04, 05.13.25,
08.07.01, 26.04.01, 26.04.09, 25.05.25
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(210) 461402

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, czarny, czerwony,
ciemnozielony, żółty, złoty, szary, ciemnobrązowy
(531) 05.13.25, 08.01.11, 08.07.01, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09,
25.05.25, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
27.07.01, 29.01.15, 05.07.06
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 305395
(220) 2016 09 13
(151) 2017 12 11
(441) 2017 07 17
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy START wafers Vanilla
(540)

Kolor znaku: biały, żółty
(531) 05.13.25, 05.05.19, 05.05.20, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje z grillem, rezerwacja
stolików w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie i podawanie posiłków, przygotowywanie dań na zamówienie i dostarczanie ich do wskazanego miejsca, wynajmowanie sal
na posiedzenia, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia
koktajlowe, organizacja przyjęć weselnych jako miejsce, wynajem
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, organizacja przyjęć weselnych-serwowanie żywności i napojów, imprezy firmowe.
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(210) 461403

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, czarny, zielony, żółty, złoty,
szary, pomarańczowy, ciemnobrązowy, ciemnozielony
(531) 05.13.25, 08.01.11, 08.07.01, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09,
25.05.25, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
27.07.01, 29.01.15, 05.05.19, 08.07.25
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 305396
(220) 2016 09 13
(151) 2017 12 11
(441) 2017 07 17
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy START wafers Nuts
(540)

(210) 461406

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, czarny, czerwony, szary,
zielony, żółty, złoty, ciemnobrązowy, ciemnozielonym
(531) 05.13.25, 08.01.11, 08.07.01, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09,
25.05.25, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
27.07.01, 29.01.15, 05.07.06
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(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(111) 305397
(220) 2016 11 23
(210) 464287
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 17
(732) METSÄ TISSUE OYJ, Espoo, FI.
(540) SUPERWYTRZYMAŁA mola Sensitive Mleczko Kokosowe
papier toaletowy NOWOŚĆ BEZPIECZNY DLA SKÓRY PRZEBADANY
DERMATOLOGICZNIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, brązowy, biały, szary
(531) 05.07.06, 01.15.15, 02.09.15, 05.03.11, 05.03.14, 19.03.03,
20.05.25, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papierowe ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, serwetki
papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z papieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki papierowe, papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), materiały do pakowania.
(111) 305398
(220) 2016 11 23
(210) 464288
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 17
(732) METSÄ TISSUE OYJ, Espoo, FI.
(540) SUPERWYTRZYMAŁA mola Sensitive Rumianek + Wit. E
papier toaletowy NOWOŚĆ BEZPIECZNY DLA SKÓRY PRZEBADANY
DERMATOLOGICZNIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, żółty, biały, szary
(531) 01.15.15, 02.09.15, 05.03.11, 05.03.14, 05.05.04, 19.03.03,
20.05.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papierowe ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, serwetki
papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z papieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki papierowe, papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), materiały do pakowania.
(111) 305399
(220) 2016 12 05
(210) 464744
(151) 2017 11 30
(441) 2017 03 20
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) tzmo
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne,
kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony,
olejki dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, bawełna i wata
do celów higienicznych, wyroby z bawełny i waty dla celów higienicznych, wyroby z bawełny dla celów higienicznych, 5 podpaski
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higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, chusteczki do higieny intymnej, wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki dla
osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
jednorazowe pieluchy z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, podkłady higieniczne i ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunkowe, gaza
opatrunkowa, opatrunki oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata
do celów medycznych oraz wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa dla celów medycznych, testy sterylności,
plastry, przylepce, tampony dla celów medycznych, opakowania
do sterylizacji jednorazowego użytku, pokrowce na nogi pacjenta,
taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, płyny do higieny
intymnej, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski
gipsowe, bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna,
podkłady na łóżko, jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla
osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, rękawice dla celów
medycznych, kieszenie na płyny, worki na narządy, obłożenia pól
operacyjnych, podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące, maseczki, serwety operacyjne, zestawy serwet operacyjnych, tacki medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipsowe, zapinki do bandaży,
prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe
do demakijażu, torby i torebki do pakowania, rękawy do pakowania,
rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne,
chusteczki tekstylne do nosa, 25 pieluszki z materiałów tekstylnych,
odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, czepki pielęgniarskie, ochraniacze na buty, fartuchy i odzież ochronna,
odzież wielorazowa, śliniaki wykonane z materiałów tekstylnych.

(111) 305400
(220) 2015 09 28
(210) 447429
(151) 2016 11 10
(441) 2016 01 04
(732) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) certyd
(540)

(531) 26.01.16, 26.02.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
kruszywa spiekane z popiołów ze spalania węgla jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa popiołoporytowe jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa spiekane z popiołów ze spalania biomasy jako środki
zlepiające [spoiwo], kruszywa ognioodporne jako środki zlepiające
[spoiwo], roztwory ognioodporne, chemikalia ognioodporne, preparaty ognioodporne, preparaty chemiczne nadające właściwości
ognioodporne, 17 materiały wypełniające, uszczelniające, materiały
izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, artykuły
i materiały termoizolacyjne, masy uszczelniające, materiały termoizolacyjne, materiały uszczelniające, membrany i półprzetworzone
syntetyczne materiały filtrujące, maty izolacyjne, płyty do celów
izolacyjnych, ognioodporne materiały izolacyjne, uszczelki ognioodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, płytki ognioodporne, ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych, kruszywa spiekane
z popiołów ze spalania węgla, kruszywa popiołoporytowe, kruszywa
spiekane z popiołów ze spalania biomasy, 40 obróbka i usuwanie
odpadów [obróbka], recykling, recykling i uzdatnienie odpadów,
surowców wtórnych, produktów chemicznych, odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], przetwarzanie surowców, rekultywacja elektrośmieci,
odpadów, sortowanie elektrośmieci, odpadów i surowców wtórnych
[przetwarzanie], pozyskiwanie materiałów z odpadów, produktów
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chemicznych, przetwarzanie materiałów uzyskanych z odpadów,
przetwarzanie odpadów, rozdrabnianie odpadów, usługi związane
z zarządzaniem odpadami, produktami chemicznymi [recykling],
usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 305401
(220) 2015 01 05
(151) 2016 03 08
(441) 2015 04 27
(732) TAKETASK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Take $ Task
(540)

(210) 437434

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 01.15.15, 24.17.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 305402
(220) 2015 08 24
(210) 446248
(151) 2016 11 08
(441) 2015 11 23
(732) BIOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) biomus
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemiczne środki dla przemysłu, chemiczne odczynniki, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych.
(111) 305403
(220) 2015 09 28
(210) 447430
(151) 2016 11 10
(441) 2016 01 04
(732) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) certyd
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, kruszywa
spiekane z popiołów ze spalania węgla jako środki zlepiające [spoiwo],
kruszywa popiołoporytowe jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa
spiekane z popiołów ze spalania biomasy jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa ognioodporne jako środki zlepiające [spoiwo], roztwory
ognioodporne, chemikalia ognioodporne, preparaty ognioodporne,
preparaty chemiczne nadające właściwości ognioodporne, 17 materiały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe
i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne,
masy uszczelniające, materiały termoizolacyjne, materiały uszczelniające, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące,
maty izolacyjne, płyty do celów izolacyjnych, ognioodporne materiały
izolacyjne, uszczelki ognioodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, płytki
ognioodporne, ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania węgla, kruszywa
popiołoporytowe, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania biomasy, 40 obróbka i usuwanie odpadów [obróbka], recykling, recykling
i uzdatnienie odpadów, surowców wtórnych, produktów chemicznych, odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], przetwarzanie surowców, rekultywacja
elektrośmieci, odpadów, sortowanie elektrośmieci, odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], pozyskiwanie materiałów z odpadów,
produktów chemicznych, przetwarzanie materiałów uzyskanych z odpadów, przetwarzanie odpadów, rozdrabnianie odpadów, usługi związane z zarządzaniem odpadami, produktami chemicznymi [recykling],
usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.
(111) 305404
(151) 2016 12 06

(220) 2015 11 16
(441) 2016 02 15

(210) 449231
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(732) MOTO PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) motoPROFIT
(510), (511) 9 karty magnetyczne i karty mikroprocesowe lub z układem scalonym, karty płatnicze do bezgotówkowego rozliczania
transakcji, karty stałego klienta, software, oprogramowanie w zakresie identyfikacji uczestników obrotu handlowego, obsługi sprzedaży i wystawiania faktur VAT, 35 marketing, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie programem lojalnościowym dla klientów przedsiębiorstwa,
usługi doradztwa w zakresie funkcjonowania kart płatniczych i rabatowych oraz w zakresie organizowania i funkcjonowania klubów
rabatowych, 36 świadczenie usług w zakresie obrotu gotówką oraz
w zakresie rozliczania rachunków i związanych z funkcjonowaniem
systemu kart płatniczych i rabatowych polegające na organizowaniu
na terenie kraju sieci punktów akceptujących płatności kartami rabatowymi, obsługi transakcji przy pomocy tych kart, autoryzacji tych
kart, przygotowanie i emisja takich kart, wprowadzanie na rynek lokalnych kart rabatowych własnej emisji, organizowania loterii i rozliczania finansowego transakcji, 41 usługi w zakresie organizowania
konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi w zakresie pokazów i kształcenia praktycznego świadczone dla osób trzecich, usługi w zakresie rezerwacji miejsc w obiektach o charakterze
sportowym i rekreacyjnym, usługi dystrybucji biletów do obiektów
sportowych i o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, porady w zakresie
edukacji lub kształcenia zawodowego, 42 administrowanie stronami
komputerowymi (sieciowymi), obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów dostępnych przez Internet, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez sieci
komputerowe w tym przez sieć Internet.
(111) 305405
(220) 2015 12 21
(210) 450680
(151) 2016 11 22
(441) 2016 03 29
(732) PIOTROWSKI GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) WORLD ORCHESTRA GRZECH PIOTROWSKI
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 25 odzież, 35 impresariat w działalności artystycznej, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów,
orkiestry.
(111) 305406
(220) 2016 01 11
(210) 451180
(151) 2016 11 21
(441) 2016 04 11
(732) POŁCZYŃSKA BARBARA VANECO, Jelonek, PL.
(540) VANECO
(510), (511) 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atrament, aktówki [artykułu biurowe], bloczki do pisania, bloki listowe [papeteria], futerały na szablony, karton, kasetki na papeterię [artykuły
biurowe], kosze na listy, materiały piśmienne, kasetki ozdobne na papeterię [artykuły biurowe], papier, podstawki do długopisów i ołówków, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty
[artykuły biurowe], 17 powłoki azbestowe, formy z ebonitu, przędza
elastyczna nie do celów włókienniczych, fibra, materiały filtracyjne
[półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych], folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, formy ebonitowe [wulkanitowe], guma surowa lub przetworzona, korki gumowe, gutaperka,
materiały izolacyjne, kauczuk ciekły [depolimeryzowany], kauczuk
syntetyczny, mika, surowiec lub półprodukt, podkładki z gumy lub
fibry, roztwór kauczukowy, surowa lub półprzetworzona guma,
żywice syntetyczne [półprodukty], kauczuk syntetyczny, sztuczne
żywice [półprodukty], tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, włókna węglowe nie do celów włókienniczych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, 20 meble
biurowe, stojaki na czasopisma, fiszbin, surowiec lub półprodukt,
stojaki do wystawiania gazet, kość słoniowa, surowiec lub półprodukt, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, wykończeniowe
elementy plastikowe do mebli, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 21 narzędzia ręczne do czyszczenia, przybory kosmetyczne, szczoteczki
do zębów, 27 maty antypoślizgowe.
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(111) 305407
(220) 2016 06 17
(210) 458017
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 16
(732) DUVAL WŁODZIMIERZ, Kraków, PL.
(540) Bonarka Park
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 41 usługi artystów
teatralnych, cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, informacje
o edukacji, edukacja [nauczanie], studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż],
salony gry, usługi gry świadczone on-line, gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaże karaoke [usługi związane z organizacją imprez karaoke], usługi kasyn [gry hazardowe], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [poprawianie
kondycji], usługi komponowania muzyki, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów
[edukacyjna lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności,
publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo, usługi muzeów [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
nocne kluby, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie
obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i odbiorników telewizyjnych, prowadzenie ogrodów
zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestry, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, pozowanie dla
artystów, kształcenie praktyczne [pokazy], producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów
na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie
zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola,
przedszkola [nauczanie], planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, nauczanie religii, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony
gier, organizowanie i prowadzenie seminariów, realizacja spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów
w wersji oryginalnej], sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów, studia filmowe, usługi studia nagrań, szkoły z internatem,
montaż taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi bibliotek objazdowych, usługi dystrybucji biletów [rozrywka],
usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie usługi
tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie kortów tenisowych,
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
informacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek,
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wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie zabawek, organizacja wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo zawodowe
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów, tresura zwierząt, 43 biura [agencje] zakwaterowania w hotelach i pensjonatach,
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele,
hotele dla zwierząt, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, zarządzanie pensjonatami, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, domy turystyczne,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajem urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, hotele dla
zwierząt, żłobki.

(111) 305408
(220) 2011 06 30
(210) 387301
(151) 2017 12 14
(441) 2011 10 10
(732) NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, PL.
(540) IWOSTIN LABORATORIUM ROSACIN
(540)

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do użytku dermatologicznego.
(111) 305409
(220) 2015 12 15
(210) 450504
(151) 2017 12 15
(441) 2016 03 14
(732) JACKY AUTO SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Jacky Auto Sport
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 12 wycieraczki do szyb pojazdów, lusterka wsteczne
do samochodów, pokrowce na siedzenia samochodów, pokrowce
na koło zapasowe samochodowe, pokrowce na kierownice samochodowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w samochodach, klaksony do samochodów, kierownice samochodów, bagażniki do samochodów, bagażniki na narty do samochodów, auto alarmy.
(111) 305410
(220) 2016 01 29
(210) 451952
(151) 2017 12 15
(441) 2016 05 09
(732) JACKY AUTO SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Jacky Auto Sport
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.02
(510), (511) 12 wycieraczki do szyb pojazdów, lusterka wsteczne
do samochodów, pokrowce na siedzenia samochodów, pokrowce
na koło zapasowe samochodowe, pokrowce na kierownice samo-
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chodowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, klaksony
do samochodów, kierownice samochodów, bagażniki do samochodów, bagażniki na narty do samochodów, auto alarmy.

(111) 305411
(220) 2014 01 29
(210) 424247
(151) 2017 12 07
(441) 2014 05 12
(732) MAROSZEK IWONA MR PROFIL, Wodzisław Śląski, PL.
(540) Disting
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, szary
(531) 05.01.16, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 bramy garażowe, wjazdowe metalowe, dzwonki
do drzwi nieelektryczne, drzwi metalowe, drzwi ognioodporne metalowe, futryny do drzwi metalowe, gałki (uchwyty) metalowe, gzymsy metalowe, klamki do drzwi metalowe, klucze, kółka metalowe
do kluczy, kłódki, kołatki do drzwi, litery i cyfry z metali nieszlachetnych, nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram,
okien metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, okna metalowe, osprzęt do okien metalowy, okucia do drzwi metalowe, okucia
do bram metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, ościeżnice metalowe, przegrody metalowe, płyty do drzwi metalowe, rygle
do klamek, zasuwy metalowe, rygle do zasuw okiennych, urządzenia
do otwierania drzwi nieelektryczne, zamki na zasuwy, zamki inne niż
elektryczne metalowe, zamki obrotowe do okien metalowe, zasuwy
do drzwi, zatrzaski drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, 19 drzwi
niemetalowe, drzwi ognioodporne niemetalowe, ościeżnice, futryny
drzwiowe niemetalowe, drzwi drewniane, płyty drzwiowe niemetalowe, gzymsy niemetalowe, nadproża niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, okna
z PVC, okna drewniane, 37 usługi produkcyjne i montażowe metalowych i niemetalowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, metalowych i niemetalowych elementów konstrukcyjnych, wyrobów
metalowych, zamków, zawiasów, złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
usługi budowlano-montażowe, remontowe i instalacyjne w zakresie
budownictwa ogólnego i przemysłowego takich towarów jak:bramy
garażowe, wjazdowe metalowe, dzwonki do drzwi nieelektryczne,
drzwi metalowe, drzwi ognioodporne metalowe, futryny do drzwi
metalowe, gałki (uchwyty) metalowe, gzymsy metalowe, klamki
do drzwi metalowe, klucze, kółka metalowe do kluczy, kłódki, kołatki do drzwi, litery i cyfry z metali nieszlachetnych, nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram, okien metalowe,
ograniczniki drzwiowe metalowe, okna metalowe, osprzęt do okien
metalowy, okucia do drzwi metalowe, okucia do bram metalowe,
okucia drzwiowe ozdobne metalowe, ościeżnice metalowe, przegrody metalowe, płyty do drzwi metalowe, rygle do klamek, zasuwy metalowe, rygle do zasuw okiennych, urządzenia do otwierania
drzwi nieelektryczne, zamki na zasuwy, zamki inne niż elektryczne
metalowe, zamki obrotowe do okien metalowe, zasuwy do drzwi, zatrzaski drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, drzwi niemetalowe,
drzwi ognioodporne niemetalowe, ościeżnice, futryny drzwiowe niemetalowe, drzwi drewniane, płyty drzwiowe niemetalowe, gzymsy
niemetalowe, nadproża niemetalowe, ramy okienne niemetalowe,
okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, okna z PVC, okna drewniane, szklenie, serwis techniczny sprzedawanych towarów takich jak:bramy garażowe, wjazdowe metalowe, dzwonki do drzwi nieelektryczne, drzwi metalowe, drzwi ognioodporne metalowe, futryny
do drzwi metalowe, gałki (uchwyty) metalowe, gzymsy metalowe,
klamki do drzwi metalowe, klucze, kółka metalowe do kluczy, kłódki,
kołatki do drzwi, litery i cyfry z metali nieszlachetnych, nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram, okien metalowe,
ograniczniki drzwiowe metalowe, okna metalowe, osprzęt do okien
metalowy, okucia do drzwi metalowe, okucia do bram metalowe,
okucia drzwiowe ozdobne metalowe, ościeżnice metalowe, przegrody metalowe, płyty do drzwi metalowe, rygle do klamek, zasuwy metalowe, rygle do zasuw okiennych, urządzenia do otwierania
drzwi nieelektryczne, zamki na zasuwy, zamki inne niż elektryczne
metalowe, zamki obrotowe do okien metalowe, zasuwy do drzwi, za-

1793

trzaski drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, drzwi niemetalowe,
drzwi ognioodporne niemetalowe, ościeżnice, futryny drzwiowe niemetalowe, drzwi drewniane, płyty drzwiowe niemetalowe, gzymsy
niemetalowe, nadproża niemetalowe, ramy okienne niemetalowe,
okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, okna z PVC, okna drewniane, wynajem maszyn i urządzeń dla przemysłu, budownictwa,
usługi stolarsko będące naprawami.

(111) 305412
(220) 2016 12 13
(210) 465149
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO MARIUSZ
GOTOWICZ, Bydgoszcz, PL.
(540) KDP GOTOWICZ
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22, 26.13.25
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe.
(111) 305413
(220) 2016 12 13
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 17
(732) EKO-WITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EUREKO! BY EKOWITAL
(540)

(210) 465150

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 5 suplementy diety zawarte w tej klasie, 29 suszone
owoce, warzywa przetworzone, konserwowane warzywa, dżemy
owocowe, 30 mąka, kasze, przyprawy spożywcze, 31 rośliny strączkowe, orzechy, 32 soki, napoje bezalkoholowe.
(111) 305414
(220) 2016 12 19
(210) 465388
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) we energy
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, szary, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.22, 26.13.25
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, smary, paliwa, w tym kopalne i gazowe, silnikowe, lotnicze, gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, energia
elektryczna, słoneczna energia elektryczna, produkty energetyczne,
produkty ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, 9 urządzenia fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, ogniwa
słoneczne, baterie słoneczne, w tym do użytku domowego, do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, płyty
słoneczne, stacje transformatorowe, urządzenia do magazynowania
elektryczności i energii, układy pomiarowo-rozliczeniowe energii
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elektrycznej, 35 usługi sprzedaży energii elektrycznej, paliw, w tym
kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów
ropopochodnych i energetycznych, pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych,
także za pomocą elektronicznej lub internetowej platformy, administrowanie działalnością gospodarczą, w tym w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych,
świadczenie usług handlowych w celu zaopatrywania w energię
elektryczną, paliwa, w tym kopalne i gazowe, gaz ziemny, ropę naftową, produkty ropopochodne i energetyczne dla osób trzecich, akceptacja, przygotowywanie i realizacja zamówień w zakresie dostaw
energii, gazu, paliw, badania rynku, sondaże opinii, opracowywanie
analiz kosztów, statystyk w dziedzinie dostarczania energii, gazu, paliw, administrowanie na rzecz osób trzecich instalacjami produkującymi, przekazującymi, zaopatrującymi w energię, w tym elektryczną
i cieplną, gaz lub wodę, analizy kosztów i korzyści, usługi w zakresie
oceny kosztów, wyceny handlowa, wykonywanie zestawień kosztów dostawy energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych
i energetycznych dla osób trzecich, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące taryf, reklama, prowadzenie kampanii reklamowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów,
dostawców oraz planami promocyjnymi i bonusowymi, informacja
online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie wystaw, prezentacji w celach handlowych lub
reklamowych, także online przy zastosowaniu sieci komputerowych,
organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi
marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek towarów
i materiałów w celach reklamowych, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych, 36 usługi finansowe i inwestycyjne,
w tym związane z energią elektryczną, paliwami, w tym kopalnymi
i gazowymi, gazem ziemnym, ropą naftową, produktami ropopochodnymi i energetycznymi, inwestycje finansowe w zakresie przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu energią elektryczną, gazem, paliwami, gazem ziemnym, ropą naftową, węglem, doradztwo
finansowe i inwestycyjne, w tym związane z energią elektryczną, paliwami, w tym kopalnymi i gazowymi, gazem ziemnym, ropą naftową, produktami ropopochodnymi i energetycznymi, ubezpieczenia,
doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeniowych, 37 usługi
budowlane, instalacja, konserwacja, montaż, naprawa urządzeń maszyn lub instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, wodnych,
instalacja, konserwacja, montaż, naprawa urządzeń, maszyn lub
instalacji do oszczędzania energii, do wytwarzania energii, do produkcji energii, do dystrybucji lub kontroli energii, do kompensacji
mocy biernej, instalacja, konserwacja, naprawa, montaż generatorów energii elektrycznej, instalacja, konserwacja, naprawa, montaż,
obsługa stacji transformatorowych, modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych, obsługa i naprawa pojazdów, usługi stacji paliw
i autogazu, usługi eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
usługi budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi budowy, naprawy i konserwacji obiektów liniowych, rurociągów, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych oraz sieci zasilających do transportu gazu ziemnego,
ropy, energii elektrycznej, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 39 magazynowanie, transport, dystrybucja i dostawa
energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf związanych z dystrybucją i dostawą energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych
i energetycznych, usługi transportu, pakowania i składowania towarów, usługi związane z prowadzeniem działalności transportowej
w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasu paliw,
logistyka transportu, usuwanie ścieków z procesów przemysłowych,
usługi transportu i usuwania odpadów, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 40 wytwarzanie energii, wytwarzanie
produktów rafinacji, wytwarzanie paliw, przetwarzanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi uszlachetniania
paliw i gazów, usługi w zakresie produkcji ciepła, recykling, uzdatnienie odpadów i elektrośmieci, oczyszczanie ścieków, usługi barwie-
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nia i dodawania komponentów, usługi obróbki materiałowej, usługi przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 42 doradztwo związane z wydajnością
energii, doradztwo związane z korzystaniem z energii, doradztwo
związane z oszczędzaniem energii, doradztwo związane z wydajnością energetyczną w budynkach, audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, wydawanie zaświadczeń w zakresie wydajności energetycznej budynków, gromadzenie danych dotyczących
zużycia energii i gazu w budynkach, usługi doradcze, konsultacje
profesjonalne, opracowania projektów, badania techniczne i naukowe dotyczące energii i gazu, wytwarzania energii i gazu, dostawy energii i gazu, efektywnego wykorzystania energii, korzystania
z energii, oszczędzania energii i gazu, oddziaływania na środowisko,
doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, usługi inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej,
usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, przeglądy techniczne, usługi poszukiwań geologicznych, usługi poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi geodezyjne
i kartograficzne, prowadzenie eksploracyjnych odwiertów w zakresie poszukiwań źródeł mineralnych, innych surowców, energii i pochodnych tych materiałów, jak również każdego typu chemikaliów
i produktów petrochemicznych (usługi rafinacyjne).

(111) 305415
(220) 2016 12 21
(210) 465484
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 17
(732) MATER PRO VITA CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWIA
PASIECZNY SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY, Elbląg, PL.
(540) Mater Pro Vita
(540)

(531) 02.07.09, 02.07.10, 27.05.01
(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe, techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi medyczne.
(111) 305416
(220) 2017 01 13
(210) 466250
(151) 2017 11 30
(441) 2017 05 22
(732) BORKOWSKI ZBIGNIEW PRZETWÓRSTWO MIĘSNE, Białki, PL.
(540) białki wykrojona porcja tradycji
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 29 wieprzowina, wołowina, drób.
(111) 305417
(220) 2017 01 15
(210) 466251
(151) 2017 11 30
(441) 2017 05 22
(732) AXPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) axplast
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(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru
lub kartonu, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, opakowania
na żywność, materiały do opakowywania, opakowania z tworzyw
sztucznych, 17 kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, kształtki,
niemetalowe, do rur elastycznych, przewody giętkie niemetalowe,
uszczelki do rur, złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, izolatory, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, dźwiękoszczelne materiały, arkusze poliestrowe, inne niż do zawijania
lub pakowania, folie poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, pierścienie uszczelniające, materiały z tworzyw sztucznych w formie arkuszy [półprodukty], arkusze z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, tworzywa
sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek, wytłaczane
tworzywa sztuczne [półprodukty], wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur do celów
produkcyjnych, folie polimerowe do użytku w produkcji, polimery
elastomerowe w postaci arkuszy do użytku w produkcji, poliester,
19 kształtki rurowe rozgałęzięniowe niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe [budownictwo], płyty budowlane niemetalowe,
płyty pamiątkowe, niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
dachowe rynny niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, ścianki
działowe niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
kątowniki, niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, kratownice niemetalowe, listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, profile
niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe parapety okienne,
płoty, parkany niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, sufity
niemetalowe, drzwi niemetalowe, balustrady niemetalowe, baraki,
konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, ganki niemetalowe, do budownictwa, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje
szklarni, szklarnie przenośne niemetalowe, pawilony targowe, bariery ochronne drogowe niemetalowe, wolnostojące niemetalowe
konstrukcje chroniące przed słońcem, płyty budowlane z tworzyw
sztucznych, płyty ścienne z tworzyw sztucznych, faliste arkusze
wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały dachowe], niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
20 zaciski do przewodów i rur, niemetalowe, gwoździe niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, kołki mocujące, niemetalowe,
kołki niemetalowe, nakrętki niemetalowe, nity, niemetalowe, śruby
niemetalowe, wkręty niemetalowe, ścianki działowe wystawowe,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw
sztucznych i metalu, cięcie tworzyw sztucznych i metalu.

(111) 305418
(220) 2017 01 17
(210) 466342
(151) 2017 12 06
(441) 2017 07 24
(732) ROTH VERONICA, Nowy Jork, US.
(540) WYCIOSAJ ZNAK
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież wierzchnia,
fartuchy, chusty, sukienki, rękawiczki, koszule z kapturem, ubrania
dla noworodków, kurtki, swetry, legginsy, odzież codzienna, rękawice, półgolfy, krawaty, spodnie, poncza, szale, koszule, spodenki,
spódnice, odzież do spania, skarpety, garnitury, pulowery, spodnie
dresowe, bluzy dresowe, koszulki, bluzki na ramiączkach, spodnie
sportowe, odzież sportowa, tuniki, bielizna osobista, kamizelki, kurtki chroniące przed wiatrem, spodnie do yogi, opaski na nadgarstek
wykonane z tkanin, skóry i imitacji skóry, paski.
(111) 305419
(220) 2017 01 25
(210) 466583
(151) 2017 11 30
(441) 2017 06 12
(732) GGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) GGG CNC machined components Fabrication and Assembly
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(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.11
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 maszyny i obrabiarki, 40 obróbka metali.
(111) 305420
(220) 2017 02 02
(210) 467028
(151) 2017 12 06
(441) 2017 08 07
(732) NELVI-A.KARPIŃSKI, R.BRZOZOWSKI, D.KOTWINOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Olkusz, PL.
(540) nelvi
(540)

Kolor znaku: niebieski, błękitny, kolory
(531) 26.01.04, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 nakładanie powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych, takich jak powłoki politetrafluoroetylenowe (PTFE),
powłoki z polimeru perfluoroalkoksylowego (PFE), powłoki z kopolimeru tetrafluoroetylen/fluoropropylen (FEP), powłoki z kopolimeru
etylen/tetrafluoretylen (ETFE), powłoki z polimeru polieteroeteroketonu (PEEK), powłoki z polimeru polifenylenosulfidu (PPS), na różne
podłoża, w tym na podłoża ze: stali czarnej, stali nierdzewnej, stali
niskostopowej, stopów aluminium, mosiądzu, szkła, ceramiki, gumy,
tworzyw sztucznych, nakładanie powłok jedno i wielowarstwowych:
antyadhezyjnych, chemoodpornych, ślizgowych, regeneracja zużytych powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych, 42 usługi
inżynieryjne w zakresie nakładania powłok polimerowych, w tym
fluoropolimerowych na różne podłoża, opracowywanie projektów
technicznych w zakresie nakładania powłok polimerowych, w tym
fluoropolimerowych na różne podłoża, doradztwa techniczne
w zakresie doboru nakładanych powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych oraz technologii ich nakładania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, dotyczące nowych produktów
z dziedziny nakładania powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych na różne podłoża, testowanie powłok polimerowych, w tym
fluoropolimerowych.
(111) 305421
(220) 2017 03 29
(210) 469694
(151) 2017 12 05
(441) 2017 06 12
(732) P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) MOVO
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki
dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, wózki na zakupy,
wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy, przyczepki do przewożenia dzieci,
koła do pojazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako
sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów w tym do wózków dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria
do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki
bagażowe do pojazdów w tym do wózków dziecięcych i rowerów,
siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe
przeciwdeszczowe i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, uprzęże
bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków
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dziecięcych, 35 agencje importowo-eksportowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów dla celów
sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne,
usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy towarów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów, mianowicie, wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla
dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.

(111) 305422
(220) 2017 04 03
(210) 469900
(151) 2017 11 28
(441) 2017 06 19
(732) KROMOŁOWSKI PAWEŁ APAMA ACOUSTIC PROJECT,
Częstochowa, PL.
(540) 4D PANEL
(540)

(531) 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały izolacyjne, materiały uszczelniające, płytki akustyczne, panele do izolacji
akustycznej, arkusze akustyczne, izolacje akustyczne, konstrukcje
do wyciszania [izolacja akustyczna], płyty dźwiękochłonne, panele dźwiękochłonne do budynków, pokrycia sufitów i ścian tłumiące
dźwięk, płyty dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, tkaniny izolacyjne,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały tłumiące dźwięk,
artykuły i materiały dźwiękochłonne, materiały izolacyjne do izolacji
dźwiękowej, materiały termoizolacyjne, materiały nieprzewodzące
do zatrzymywania ciepła, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, ognioodporne materiały izolacyjne, materiały do wypełniania, wypełnienia do złącz panelowych, materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw
sztucznych, materiały do uszczelniania okien i drzwi, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy uszczelniające (niemetalowe-), niemetalowe taśmy uszczelniające do drzwi i okien, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, szczeliwa do połączeń, mieszanki uszczelniające
do połączeń, półprzetworzone żywice syntetyczne, sztuczne żywice [półprodukty], 19 boazeria niemetalowa, płyty budowlane
niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
profile niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, ścienne i sufitowe okładziny niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe panele ścienne, niemetalowe panele
sufitowe, pokrycia ścienne nie z metalu, niemetalowe pokrycia sufitów, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, niemetalowe płytki ścienne i sufitowe, materiały budowlane i konstrukcyjne
niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, niemetalowe okładziny
dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, sufity niemetalowe, kostka brukowa drewniana,
okładziny drewniane, drewniane forniry, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych.
(111) 305423
(220) 2017 04 03
(210) 469901
(151) 2017 11 28
(441) 2017 06 19
(732) KROMOŁOWSKI PAWEŁ APAMA ACOUSTIC PROJECT,
Częstochowa, PL.
(540) 4D
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 29.01.13
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(510), (511) 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały izolacyjne, materiały uszczelniające, płytki akustyczne, panele do izolacji
akustycznej, arkusze akustyczne, izolacje akustyczne, konstrukcje
do wyciszania [izolacja akustyczna], płyty dźwiękochłonne, panele dźwiękochłonne do budynków, pokrycia sufitów i ścian tłumiące
dźwięk, płyty dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, tkaniny izolacyjne,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały tłumiące dźwięk,
artykuły i materiały dźwiękochłonne, materiały izolacyjne do izolacji
dźwiękowej, materiały termoizolacyjne, materiały nieprzewodzące
do zatrzymywania ciepła, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, ognioodporne materiały izolacyjne, materiały do wypełniania, wypełnienia do złącz panelowych, materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw
sztucznych, materiały do uszczelniania okien i drzwi, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy uszczelniające (niemetalowe-), niemetalowe taśmy uszczelniające do drzwi i okien, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, szczeliwa do połączeń, mieszanki uszczelniające
do połączeń, półprzetworzone żywice syntetyczne, sztuczne żywice [półprodukty], 19 boazeria niemetalowa, płyty budowlane
niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
profile niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, ścienne i sufitowe okładziny niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe panele ścienne, niemetalowe panele
sufitowe, pokrycia ścienne nie z metalu, niemetalowe pokrycia sufitów, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, niemetalowe płytki ścienne i sufitowe, materiały budowlane i konstrukcyjne
niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, niemetalowe okładziny
dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, sufity niemetalowe, kostka brukowa drewniana,
okładziny drewniane, drewniane forniry, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych.

(111) 305424
(220) 2017 04 07
(210) 470174
(151) 2017 11 30
(441) 2017 06 19
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) tzmo group
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne,
kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony,
olejki dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, bawełna i wata
do celów higienicznych, wyroby z bawełny i waty dla celów higienicznych, wyroby z bawełny dla celów higienicznych, 5 podpaski
higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, chusteczki do higieny intymnej, wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki dla
osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
jednorazowe pieluchy z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, podkłady higieniczne i ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunkowe, gaza
opatrunkowa, opatrunki oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata
do celów medycznych oraz wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa dla celów medycznych, testy sterylności,
plastry, przylepce, tampony dla celów medycznych, opakowania
do sterylizacji jednorazowego użytku, pokrowce na nogi pacjenta,
taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, płyny do higieny
intymnej, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski
gipsowe, bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna,
podkłady na łóżko, jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla
osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, rękawice dla celów medycznych, kieszenie na płyny, worki na narządy, obłożenia
pól operacyjnych, podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące,
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maseczki, serwety operacyjne, zestawy serwet operacyjnych, tacki
medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipsowe, zapinki do bandaży, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, 16 jednorazowe
śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki
papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, torby i torebki do pakowania, rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne, chusteczki tekstylne
do nosa, 25 pieluszki z materiałów tekstylnych, odzież papierowa,
odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, czepki pielęgniarskie,
ochraniacze na buty, fartuchy i odzież ochronna, odzież wielorazowa, śliniaki wykonane z materiałów tekstylnych.

(111) 305425
(220) 2017 04 10
(210) 470222
(151) 2017 12 01
(441) 2017 07 31
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) Diamond Reel
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.19, 17.02.02
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne-podręczne gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier Internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.
(111) 305426
(220) 2017 04 10
(210) 470266
(151) 2017 12 06
(441) 2017 06 26
(732) CZERNIEJEWSKI JÓZEF NATALIA GOLD, Piaseczno, PL.
(540) NATALIA GOLD JÓZEF CZERNIEJEWSKI SINCE 1979
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy, biały
(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 agaty, amulety [biżuteria], biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szła sztrasowego stanowiącego imitację drogich
kamieni, bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków, breloczki
[biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne, broszki [biżuteria], diamenty, drut z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, etui na zegarki, figurki
[statuetki] z metali szlachetnych, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, ozdoby z gagatu, iryd, kamienie półszlachetne, kamienie
szlachetne, kasetki [szkatułki] na biżuterie, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do robienia biżuterii, spinki do krawatów, szpilki
do krawatów, spinki do mankietów, łańcuszki do zegarków, medale,
medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], nici ze srebra, nici ze złota, obrączki [biżuteria], ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, oliwin [kamień szlachetny], szpilki ozdobne, biżuteria ozdobna, ozdoby
do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, ozdoby
z gagatu, pallad, perły [biżuteria], perły z ambroidu, platyna [metal],
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popiersia, posągi i posążki z metali szlachetnych, pudełka z metali
szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, zegarki, złoto nieprzetworzone lub kute, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji reklamowej, dekoracji wystaw sklepowych,
oferowanie i prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, handlowych informacji i porad udzielanych konsumentom, pokazy towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych jak ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, radia i telewizji, rynkowe badania, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyceny handlowe, 36 prowadzenie usług w zakresie: wyceny biżuterii,
depozytów kosztowności, depozytów przedmiotów wartościowych,
lokaty kapitału, wycena dziel sztuki, wycena antyków, wycena biżuterii, 40 prowadzenie usług w zakresie: grawerowania, platerowanie
metali, posrebrzanie, pozłacanie, złocenie, 42 prowadzenie usług
w zakresie: badań technicznych, stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, usługi projektantów mody, projektowanie opakowań, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe.

(111) 305427
(220) 2017 04 10
(210) 470284
(151) 2017 12 11
(441) 2017 06 26
(732) P.P.H.U I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc, PL.
(540) Herbal₂O
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, wody stołowe, wody smakowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody
butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne w proszku, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, węglowodanowe.
(111) 305428
(220) 2017 04 11
(210) 470333
(151) 2017 12 20
(441) 2017 09 04
(732) DĄBRZAŁ SEBASTIAN NORRON, Inowrocław, PL.
(540) NORRON
(510), (511) 42 usługi inżynieryjne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi doradcze w zakresie geotechniki,
planowanie projektu, planowanie projektów technicznych, usługi
konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi w zakresie planowania technologicznego, projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, usługi planowania w zakresie
inżynierii wodno-lądowej, projektowanie i planowanie techniczne
rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki i technologii, inspekcja
budowlana, nadzór i inspekcja techniczna, kontrola budowlana i uruchamianie instalacji przemysłowych, naukowe i techniczne badania.
(111) 305429
(220) 2017 04 18
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 17
(732) HAIR PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hair PARTNERS
(540)

(531) 02.09.12, 26.04.01, 27.05.01

(210) 470587
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(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy sztuczne, włosy do przedłużania,
włosy (treski z-), tupety, peruczki,
treski z włosów, sztuczne włosy, peruki, peruki, tupety, warkocze
z włosów naturalnych i syntetycznych oraz środki do ich pielęgnacji,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak środki
do pielęgnacji i czyszczenia włosów, ochrony koloru, stylizacji, szampony, odżywki, środki specjalistyczne związane z niechirurgicznym
uzupełnianiem ubytków włosów, zagęszczaniem włosów, przedłużaniem włosów, 44 fryzjerskie (salony-), kliniki (medyczne-) usługi,
piękność (salony-), implantacja (wszczepianie) włosów, kompleksowe uzupełnienia ubytków włosów, zagęszczanie, przedłużanie
włosów, specjalistyczna pielęgnacja włosów i skóry głowy, specjalistyczna klinika włosów, usługi fryzjerskie związane z pielęgnacją
uzupełnień włosów, zagęszczaniem i przedłużaniem.

(111) 305430
(220) 2017 04 20
(210) 470721
(151) 2017 12 05
(441) 2017 07 03
(732) FORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karpacz, PL.
(540) KOLEJKOWO
(510), (511) 16 papier, karton, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe datowniki,
kartki do korespondencji, bloczki do notowania zamówień, blistry
do pakowania, kalendarze, koperty, pieczątki, pojemniki do archiwizacji dokumentów, segregatory, teczki, taśmy klejące, taśmy z papieru, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze do pisania, artykuły
papiernicze na przyjęcia, banery wystawowe wykonane z kartonu
lub papieru, bileciki stołowe, bilety, materiały drukowane: biuletyny, broszury, zaproszenia, tablice reklamowe, materiały edukacyjne
i ilustracyjne, reklamy, ulotki, prospekty, programy imprez, bony,
cenniki, dekoracje na stół z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, ,druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, emblematy i etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, figurki wykonane z papieru lub tektury, fotografie,
reprodukcje graficzne, historyjki obrazkowe, jednorazowe produkty
papierowe, kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe,
karton opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka na prezenty, katalogi, książeczki do kolorowania, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, kupony, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, maty papierowe, modele trójwymiarowe do celów
edukacyjnych, materiały do modelowania, naklejki, ozdoby papierowe na przyjęcia, papierowe: identyfikatory imienne, metki, zawieszki
i torebki do pakowania, pocztówki i widokówki, publikacje promocyjne i reklamowe, serwetki jednorazowe, wizytówki, 28 gry i zabawki-w tym w szczególności: zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zestawy modeli do składania, zestawy modeli w zmniejszonej
skali do składania, miniaturki do gry, miniaturowe odlewane pojazdy,
miniaturowe modele samochodów, modele budynków w zmniejszonej skali, repliki zwierząt jako zabawki, ludziki do zabawy, gry planszowe, makiety wraz z wszelkimi ich elementami w postaci miniatur
budowli, pojazdów, ludzi, zwierząt, roślin, infrastruktury, ukształtowania terenu, dekoracji, przedmiotów codziennego użytku, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 35 usługi reklamowe, zarządzania
w działalność handlowej, administrowania działalnością handlową,
prace biurowe, 41 pokazy edukacyjne, centra rozrywki, organizowanie gier, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kwizów
i zawodów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prezentowanie przedstawień i pokazów na żywo, organizacja
imprez kulturalnych, rozrywkowych, widowisk w celach kulturalnych,
edukacyjnych, rozrywkowych oraz przyjęć, organizowanie festynów
w celach rozrywkowych, edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie wystaw
w celach rozrywkowych, kulturalnych i rekreacyjnych, organizowanie rozrywki na imprezy urodzinowe, planowanie przyjęć, produkcja
filmów wideo, widowisk, publikowanie, udostępnianie obiektów
i sprzętu i do celów edukacyjnych oraz do zabaw dla dzieci, usługi
edukacyjne: dla dzieci, związane z modelowaniem i architekturą,
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usługi szkoleniowe, udzielanie informacji o edukacji i rozrywce, organizowanie wystaw różnego rodzaju makiet w celach edukacyjnych
i rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 305431
(220) 2017 02 02
(210) 467032
(151) 2017 12 07
(441) 2017 08 07
(732) BRAXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Borzęcin Mały, PL.
(540) smartkidbelt
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów
do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, foteliki dla dzieci do pojazdów.
(111) 305432
(220) 2017 02 02
(210) 467039
(151) 2017 12 14
(441) 2017 08 07
(732) NELVI-A.KARPIŃSKI, R.BRZOZOWSKI, D.KOTWINOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Olkusz, PL.
(540) vitaflon
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 nakładanie powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych, takich jak powłoki politetrafluoroetylenowe (PTFE), powłoki z polimeru perfluoroalkoksylowego (PFE), powłoki z kopolimeru
tetrafluoroetylen/fluoropropylen (FEP), powłoki z kopolimeru etylen/
tetrafluoretylen (ETFE), powłoki z polimeru polieteroeteroketonu
(PEEK), powłoki z polimeru polifenylenosulfidu (PPS), na różne podłoża, w tym na podłoża ze: stali czarnej, stali nierdzewnej, stali niskostopowej, stopów aluminium, mosiądzu, szkła, ceramiki, gumy, tworzyw
sztucznych, nakładanie powłok jedno i wielowarstwowych: antyadhezyjnych, chemoodpornych, ślizgowych, regeneracja zużytych powłok
polimerowych, w tym fluoropolimerowych, 42 usługi inżynieryjne
w zakresie nakładania powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych na różne podłoża, opracowywanie projektów technicznych
w zakresie nakładania powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych na różne podłoża, doradztwa techniczne w zakresie doboru
nakładanych powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych oraz
technologii ich nakładania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, dotyczące nowych produktów z dziedziny nakładania powłok
polimerowych, w tym fluoropolimerowych na różne podłoża, testowanie powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych.
(111) 305433
(220) 2017 02 16
(210) 467677
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 10
(732) MAUNA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MAUNA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki, tipsy, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory, kosmetyki kolorowe,
olejki mineralne, środki nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące,
kosmetyki do samoopalania, kremy samoopalające, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, preparaty samoopalające, balsamy samoopalające,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do cery
zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu, kremy do ciała,
kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci kremów,
olejki po opalaniu, olejki do opalania, kosmetyki do makijażu twarzy,
pudry w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc,
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosmetyki do stosowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji urody,
preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania, kosmetyki w gotowych
zestawach, podkłady do paznokci, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki
blokujące promieniowanie słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki
do makijażu skóry, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki w postaci
płynów, preparaty do samoopalania, kosmetyki w postaci cieni do po-
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wiek, środki do oczyszczania skóry twarzy, płyny do mycia twarzy, produkty przeciwsłoneczne do ust, środki nawilżające do twarzy, preparaty do wybielania skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, zmywacze lakieru
do paznokci, baza podkładowa do paznokci, odżywki utwardzające
do paznokci, nawilżające balsamy do ciała, olejki blokujące promieniowanie słoneczne, paski do wybielania zębów nasączone preparatami
do wybielania zębów, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, środki wyszczuplające, inne niż do celów medycznych, środki
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderniczek, puder w kamieniu do kompaktów, 5 suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy
diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy z wapniem, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające siemię lniane,
suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów
w proszku, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza,
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety zawierające białko,
35 promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi
związane ze sprzedażą hurtową i detaliczną suplementów diety i kosmetyków, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, udzielanie
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków.

(111) 305434
(220) 2017 02 16
(210) 467680
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 10
(732) MAUNA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MAUNA CP
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki, tipsy, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory, kosmetyki kolorowe,
olejki mineralne, środki nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące,
kosmetyki do samoopalania, kremy samoopalające, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, preparaty samoopalające, balsamy samoopalające,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do cery
zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu, kremy do ciała,
kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci kremów,
olejki po opalaniu, olejki do opalania, kosmetyki do makijażu twarzy,
pudry w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc,
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosmetyki do stosowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji urody,
preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania, kosmetyki w gotowych
zestawach, podkłady do paznokci, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki
blokujące promieniowanie słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki
do makijażu skóry, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki w postaci
płynów, preparaty do samoopalania, kosmetyki w postaci cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry twarzy, płyny do mycia twarzy, produkty przeciwsłoneczne do ust, środki nawilżające do twarzy, preparaty do wybielania skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, zmywacze lakieru
do paznokci, baza podkładowa do paznokci, odżywki utwardzające
do paznokci, nawilżające balsamy do ciała, olejki blokujące promieniowanie słoneczne, paski do wybielania zębów nasączone preparatami
do wybielania zębów, maseczki zwężające pory stosowane jako ko-
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smetyki, środki wyszczuplające, inne niż do celów medycznych, środki
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderniczek, puder w kamieniu do kompaktów, 5 suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy
diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy z wapniem, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające siemię lniane,
suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów
w proszku, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza,
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety zawierające białko,
35 promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi
związane ze sprzedażą hurtową i detaliczną suplementów diety i kosmetyków, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, udzielanie
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków.

(111) 305435
(220) 2017 03 16
(210) 468934
(151) 2017 12 05
(441) 2017 07 31
(732) GIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GiP systemy hotelowe i gastronomiczne
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.22, 26.04.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 tworzenie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(111) 305436
(220) 2017 03 20
(210) 469141
(151) 2017 12 01
(441) 2017 07 31
(732) GĄTARSKI STANISŁAW, STEC SŁAWOMIR PPUH POLOX
SPÓŁKA CYWILNA, Pstrągowa, PL.
(540) podkarpacki festiwal szarlotki
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie: rozrywki, kultury, koncertów
na żywo w ramach Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki.
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(111) 305437
(220) 2017 03 22
(210) 469285
(151) 2017 12 06
(441) 2017 08 07
(732) BRYNKIEWICZ KATARZYNA PLANETA RZĘS, Warszawa, PL.
(540) Planeta Rzęs LASH & BROW WARSZAWA
(540)

(531) 02.09.04, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 41 sympozja i prowadzenie z zakresu stylizacji rzęs, edukacja, konferencje (organizowanie i obsługa), konkursy, kształcenie
praktyczne, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenia), organizowanie i prowadzenie zjazdów, konkursy piękności, kształcenie, pokazy, usługi trenerskie, zawodowe poradnictwo,
zjazdy, stylizacja rzęs, 44 manicure, masaż, aromaterapia, piękność
(salony), salony fryzjerskie, salony piękności, tatuowanie, wizażyści,
stylizacja rzęs, pedicure, microblading, makijaż permanentny.
(111) 305438
(220) 2017 03 28
(210) 469617
(151) 2017 12 05
(441) 2017 06 12
(732) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL.
(540) The Engineers Band
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 01.01.02, 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty kompaktowe [audio-wideo], pamięci zewnętrzne
USB, elektroniczne partytury, do pobrania, 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie [wydrukowane], zakładki do książek, kartki z życzeniami, kalendarze, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, nalepki, naklejki
[materiały piśmiennicze], biuletyny informacyjne, ulotki, aktówki
[artykuły biurowe], zapisy nutowe, 41 usługi artystów estradowych,
organizowanie konkursów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, usługi orkiestry, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, usługi studia nagrań, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, wypożyczanie sprzętu audio, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie filmów online
nie do pobrania.
(111) 305439
(220) 2017 03 28
(210) 469624
(151) 2017 12 06
(441) 2017 06 12
(732) WĘGRZYN-BOCHEŃSKA IWONA, Warszawa, PL.
(540) RAJD KATYŃSKI KOCHAM POLSKĘ I TY JĄ KOCHAJ ! www.
rajdkatynski.net
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, złoty, granatowy, czerwony, żółty
(531) 03.07.01, 09.01.10, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 9 kaski motocyklowe, nagrane programy komputerowe, programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych,
kasety wideo z grami, programy komputerowe do celów edukacji,
publikacje w formie elektronicznej, płyty i taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, płyty i taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi,
symulatory do nauki jazdy, 12 pojazdy lądowe, motocykle, bagażniki do pojazdów, przyczepy motocyklowe boczne, części i akcesoria
do motocykli, kufry motocyklowe boczne i centralne, torby na motocykle, sakwy boczne motocyklowe, 14 odznaki, plakietki, breloczki,
medale, medaliony, figurki (statuetki), 16 wydawnictwa, materiały
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje encyklopedyczne,
czasopisma, książki, karty pocztowe, karty z życzeniami, karty muzyczne, koperty, papeteria, znaczki pocztowe, albumy, fotografie,
kalendarze, plakaty, afisze, obrazy, reprodukcje graficzne, rysunki,
drukowane emblematy, nalepki, naklejki, mapy, śpiewniki, ołówki,
długopisy, pióra wieczne, notesy, zeszyty, zakładki do książek, wyroby z kartonu, 24 flagi, proporce, chorągiewki, sztandary, etykiety
z materiału, śpiwory, 25 odzież, odzież dla motocyklistów, nakrycia
głowy, daszki do czapek, obuwie, buty motocyklowe, rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, 35 prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sklepów detalicznych oraz Internetu (sklepy internetowe) takich towarów jak: kaski motocyklowe, nagrane programy
komputerowe, programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, kasety wideo z grami, programy komputerowe do celów
edukacji, publikacje w formie elektronicznej, płyty i taśmy wideo
z nagraniami muzycznymi, płyty i taśmy dźwiękowe z nagraniami
muzycznymi, symulatory do nauki jazdy, pojazdy lądowe, motocykle, bagażniki do pojazdów, przyczepy motocyklowe boczne, części
i akcesoria do motocykli, kufry motocyklowe boczne i centralne,
torby na motocykle, sakwy boczne motocyklowe, odznaki, plakietki, breloczki, medale, medaliony, figurki (statuetki), wydawnictwa,
materiały drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje encyklopedyczne, czasopisma, książki, karty pocztowe, karty z życzeniami,
karty muzyczne, koperty, papeteria, znaczki pocztowe, albumy, fotografie, kalendarze, plakaty, afisze, obrazy, reprodukcje graficzne,
rysunki, drukowane emblematy, nalepki, naklejki, mapy, śpiewniki,
ołówki, długopisy, pióra wieczne, notesy, zeszyty, zakładki do książek, wyroby z kartonu, flagi, proporce, chorągiewki, sztandary, etykiety z materiału, śpiwory, odzież, odzież dla motocyklistów, nakrycia głowy, daszki do czapek, obuwie, buty motocyklowe, rękawice
motocyklowe, kurtki motocyklowe, sprzęt turystyczny i biwakowy:
kuchenki turystyczne, latarki, lodówki turystyczne, sztućce, karimaty,
materace dmuchane, namioty, torby biwakowe, plecaki turystyczne,
torby turystyczne, parasole, sakwy i sakiewki do pakowania, torby
na narzędzia, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i pozyskiwanie funduszy na cele zagranicznej pomocy dobroczynnej-pomoc Polakom na Wschodzie, pozyskiwanie funduszy
w celu uczczenia pamięci osób i miejsc pamięci narodowej, 41 organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc pamięci narodowej
oraz mordu i pochówku patriotów polskich, edukacja w zakresie
upowszechniania wiedzy historycznej mającej na celu pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzację prawdy historycznej
i postaw patriotycznych, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konferencji, konkursów,
pokazów, seminariów związanych z upowszechnianiem wiedzy historycznej mającej na celu pielęgnowanie tradycji narodowych oraz
popularyzację postaw patriotycznych, muzea, wystawy muzealne,
udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, publikacje multimedialne, publikacje czasopism internetowych, gry internetowe (nie do pobrania), usługi radia internetowego, usługi telewizji internetowej, przygotowywanie i realizacja
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie i pokazywanie
filmów, udostępnianie gier komputerowych przez globalną sieć i/
lub Internet, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji edukacyjnych online za pośrednictwem Internetu, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, fotoreportaże.

(111) 305440
(220) 2017 03 29
(210) 469681
(151) 2017 12 05
(441) 2017 06 12
(732) AROMA DOROTA BIERNACKA MIROSŁAW BIERNACKI
SPÓŁKA JAWNA, Wałcz, PL.
(540) Good Herbs
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(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza,
herbata odchudzająca do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczniczych, herbata ziołowa [napoje lecznicze], herbaty ziołowe
do celów leczniczych, lecznicze napary ziołowe, mieszanki ziołowe
do użytku medycznego, napary lecznicze, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla
ludzi, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone
lub zakonserwowane, 30 herbata, herbata do zaparzania, herbata
mrożona, herbata w torebkach, herbaty ziołowe inne niż do celów
leczniczych, herbaty ziołowe [napary], kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, mieszanki herbat, napary, inne niż do celów leczniczych, napary ziołowe, nielecznicze napoje na bazie herbaty, substytuty herbaty, zioła do celów spożywczych, zioła przetworzone, zioła suszone.
(111) 305441
(220) 2017 04 21
(210) 470760
(151) 2017 12 11
(441) 2017 07 03
(732) BOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słupsk, PL.
(540) CIEPLODODOMU.PL
(540)

(531) 01.15.05, 07.01.09, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej ekogroszku, usługi sprzedaży detalicznej koksu, usługi sprzedaży detalicznej miału, usługi sprzedaży
detalicznej węgla, usługi sprzedaży hurtowej ekogroszku, usługi
sprzedaży hurtowej koksu, usługi sprzedaży hurtowej miału, usługi
sprzedaży hurtowej węgla.
(111) 305442
(220) 2017 04 21
(151) 2017 12 04
(441) 2017 07 03
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) ŻELKI JAK SMOK
(540)

(210) 470770

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, czerwony,
jasnoczerwony, pomarańczowy, czarny, żółty, szary
(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 galaretki jako słodycze, żelki, wyroby cukiernicze.
(111) 305443
(220) 2017 04 24
(210) 470801
(151) 2017 12 04
(441) 2017 07 03
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) sarox duo active
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy,
substancje do zaprawiania nasion, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa.
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(111) 305444
(220) 2017 04 24
(210) 470824
(151) 2017 12 05
(441) 2017 07 03
(732) OLECH MARIUS, Gdańsk, PL.
(540) VILLA GLAMOUR
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości,
37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, 43 usługi hotelowe.
(111) 305445
(220) 2017 04 24
(151) 2017 12 05
(441) 2017 07 03
(732) TELE EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) teleExpert
(540)

(210) 470839

Kolor znaku: zielony, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w tym on-line, telefonów komórkowych nowych i używanych, akcesoriów i peryferii
do telefonów komórkowych, konsol do gier, palmtopów i nawigacji,
aplikacji, gier oraz programów do telefonów komórkowych, zestawów startowych wszystkich sieci telefonii komórkowej w systemie
pre-paid, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
informacja handlowa, 37 serwis, montaż i naprawa urządzeń technologii GSM, telefonów komórkowych, komputerów, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, konsol do gier, palmtopów, nawigacji, oprogramowania do telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz ich części i akcesoriów.
(111) 305446
(220) 2017 04 24
(210) 470843
(151) 2017 12 05
(441) 2017 07 03
(732) PANTEON R. ŁAPIŃSKI, M. ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Białystok, PL.
(540) Rukola pizza bistro
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
(111) 305447
(220) 2017 04 26
(210) 470992
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540) Tropical COCOCHIPS
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 03.09.01
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(510), (511) 1 ściółka (nawóz), kora do ściółkowania, preparaty z mikroelementami do stosowania w hodowli roślin, w tym w insektarystyce, terrarystyce i hodowli roślin tropikalnych, podłoża dla upraw
bezgruntowych, maty kokosowe, naturalne podłoża z włókien orzecha kokosowego, 31 produkty i preparaty do hodowli roślin tropikalnych oraz zwierząt, ściółka dla zwierząt, produkty na ściółkę dla
zwierząt, papier ścierny na ściółkę dla zwierząt, piasek na ściółkę dla
zwierząt, słoma na ściółkę dla zwierząt, torf na ściółkę dla zwierząt,
podściółka pochodzenia mineralnego i organicznego dla zwierząt,
w szczególności kokosowa podściółka do terrarium, insektarium,
stosowana jako podłoże dla gadów, płazów i owadów oraz jako podłoże do hodowli roślin tropikalnych.

(111) 305448
(220) 2017 04 27
(210) 471024
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt, PL.
(540) MODELOWY ŻŁOBEK
(540)

(531) 27.05.01, 03.11.07, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw
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) 305449
(220) 2017 04 27
(210) 471025
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt, PL.
(540)
(540)

(531) 03.11.07, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw
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) 305450
(220) 2017 04 28
(210) 471093
(151) 2017 11 24
(441) 2017 08 07
(732) MAGIC BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ISOACTIVE by MAGIC BRANDS
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 305451
(220) 2017 04 28
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) AO Melon Fashion Group, Petersburg, RU.
(540) LR LOVE REPUBLIC
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02

(210) 471116
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(510), (511) 3 materiały ścierne, odkamieniacze dla celów gospodarstwa domowego, preparaty antystatyczne do użytku domowego, preparaty zapachowe do powietrza, płyny do szyb samochodowych, olejki eteryczne, balsamy inne niż do celów medycznych, błyszczyki, wata
do celów kosmetycznych, saszetki zapachowe do bielizny, kleje do celów kosmetycznych, preparaty chroniące przed słońcem, wody zapachowe, wody toaletowe, kremy do skóry, wosk szewski, wosk do polerowania, woski krawieckie, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, dentystyczne żele wybielające, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, preparaty do depilacji, perfumy, smary do celów kosmetycznych, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, ołówki kosmetyczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, barwniki kosmetyczne,
kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakier do paznokci, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, maseczki kosmetyczne, oleje do perfum i zapachów, oleje
do czyszczenia, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki
eteryczne, mleczka do celów toaletowych, mydło, zestawy kosmetyczne, naklejki na paznokcie, sztuczne paznokcie, wody kolońskie, pałeczki bawełniane do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów,
pumeks, etui na szminki, odświeżacze oddechu, pomadki, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nie do celów medycznych, produkty toaletowe, preparaty do trwałej ondulacji włosów, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących, płyny do płukania ust, nie do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, krochmal do nadawania
połysku praniu, środki zmiękczające tkaniny stosowane w praniu, wybielacze do prania, preparaty do usuwania lakieru, preparaty czyszczące, preparaty do prania, skrobia do prania, krem do obuwia, preparaty
chemiczne do rozjaśniania kolorów do celów domowych, odplamiacze, konserwanty do zabezpieczania skóry, puder do makijażu, sztuczne rzęsy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, potpourri,
sole do kąpieli, nie do celów medycznych, kosmetyki do brwi, preparaty do opalania, farby do włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji,
preparaty kosmetyczne do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki, tusz do rzęs, detergenty inne niż do stosowania
w działalności produkcyjnej oraz do celów medycznych, odtłuszczacze
inne niż do stosowania w procesach produkcyjnych, szampony, esencje eteryczne, 9 okulary 3D, znaczniki elektroniczne do towarów, magnetyczne karty identyfikacyjne, kodowane karty magnetyczne, magnesy dekoracyjne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, gogle
sportowe, soczewki okularowe, okulary antyodblaskowe, torby przystosowane do laptopów, pamięci flash USB, pojemniki na soczewki
kontaktowe, etui na okulary, specjalne etui do aparatów i przyrządów
fotograficznych, pokrowce do laptopów, paski do telefonów komórkowych, 14 agaty, diamenty, amulety, paski do zegarków, bransolety,
breloczki, kolczyki, zawieszki, broszki, budziki, szpilki ozdobne, szpilki
do krawatów, szpilki, koraliki do wyrobu biżuterii, perły z ambroidu,
gagat w stanie surowym lub częściowo obrobionym, perły, żetony
z miedzi, spinki do krawatów, spinki do mankietów, zapinki do biżuterii, odznaki z metali szlachetnych, złoto, w stanie surowym lub kute,
biżuteria z emalii koronkowej, dzieła sztuki z metali szlachetnych, biżuteria, iryd, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, naszyjniki,
pierścienie, pudełka z metali szlachetnych, obudowy i koperty zegarków, obudowy i koperty zegarów, szkiełka do zegarków, wskazówki
do zegarków, etui na zegarki, zegarki, chronometry, łańcuszki do zegarków, tarcze do zegarków, zegarki na rękę, zegary, zegary i zegarki
elektryczne, medale, medaliony, metale szlachetne, w stanie surowym
lub pół-obrobione, mechanizmy do zegarów i zegarków, monety, złote
nici, nici z metali szlachetnych, nici ze srebra, perydot, platyna, instrumenty chronometryczne, stopery, srebro w stanie surowym lub kute,
sztabki z metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, statuetki
z metali szlachetnych, pasta do biżuterii, ozdoby do obuwia z metali
szlachetnych, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby
z gagatu, ozdoby, łańcuszki z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię, spinel, 16 pióra wieczne, akwarele, albumy, almanachy, atlasy, plakaty, kokardy papierowe, obrusy papierowe, bilety, formularze, druki,
karty ogłoszeniowe, notesy, opaski na rękę do przyborów do pisania,
ulotki, broszury, papier, biuletyny, pasta do modelowania, nie do celów dentystycznych, szyldy z papieru lub tektury, wykroje do produkcji odzieży, wykroje krawieckie, gazety, ryciny, aktówki, piórniki,
uchwyty do stempli, zakładki, tabliczki do pisania, szufelki do składu
typograficznego, tablice reklamowe z papieru lub tektury, czasopisma, klipsy do plików pieniędzy, klipsy do piór, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, periodyki, publikacje drukowane, repre-
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zentacje graficzne, kalendarze, kalka, wzory do kalkowania, ołówki,
zdjęcia, kalkomania, karton, pudła na kapelusze z tektury, teczki biurowe, karty katalogowe, karty kolekcjonerskie inne niż do gier, katalogi,
pędzle malarskie, klej do papieru lub do użytku domowego, książki,
przebitki, komiksy, pinezki, koperty, etui na znaczki, pudełka z kartonu
lub papieru, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy pół-przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, linijki, ulotki, arkusze kontroli
wilgotności z papieru lub z tworzyw sztucznych do pakowania produktów żywnościowych, arkusze z wiskozy do zawijania, odbitki graficzne, materiały modelujące, materiały dydaktyczne, materiały filtrujące wykonane z papieru, kredy krawieckie, torebki, koperty wykonane
z papieru lub z tworzyw sztucznych do pakowania, śliniaki papierowe,
naklejki jako materiały piśmienne, etui na przybory do pisania, wzory
haftów, muzyczne kartki z życzeniami, kartki z życzeniami, kartki pocztowe, stożkowe torebki papierowe, etui na pióra, pieczątki, podkładki
do pisania, chusteczki papierowe, maty na biurko, podpórki na książki,
stojaki na stemple, stojaki na długopisy i ołówki, stojaki do zdjęć, piórniki, artykuły biurowe, z wyłączeniem mebli, materiały piśmienne:
przyrządy do pisania, przybory szkolne, urządzenia ręczne do etykietowania, druki, prospekty, reprodukcje graficzne, markery, papier
do demakijażu, ręczniki do twarzy z papieru, obrusy z papieru, obrusy
papierowe, zszywki biurowe, zeszyty, materiały biurowe, koperty
na butelki z kartonu lub papieru, flagi z papieru, srebrny papier, fotograwiura, fotografie, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, 18 nosidełka do noszenia niemowląt, portfele, portfele
na karty kredytowe, etui na karty kredytowe, parasole, przeciwsłoneczne parasole, bigle do torebek, futerały ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudełka z fibry, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej,
torebki, koperty, sakiewki ze skóry, do pakowania, zestawy podróżne,
kosmetyczki bez wyposażenia, okrycia dla zwierząt, okrycia ze skóry,
futra, chlebaki, rzemienie, plecaki, torby podróżne, torby, torby do noszenia niemowląt przez ramię, walizeczki, torebki, nosidełka kangurki
niemowlęce, torby plażowe, torby sportowe, torby biwakowe, torby
szkolne, kufry podróżne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, etui
na klucze, kufry, walizki: teki, dyplomatki, pokrowce na parasole,
25 bandany na szyję, bielizna osobista, berety, kombinezony, boa jako
naszyjniki, bielizna damska typu body, bokserki, buty za kostkę, bryczesy, spodnie, biustonosze, woalki, welony, legginsy, getry zakładane
na buty, swetry, kamizelki, wyroby pończosznicze, obcasy, kaptury,
szkielety do kapeluszy, ochraniacze kołnierzy, rajstopy, majtki, ogrodniczki, gorsety jako bielizna, gorsety, garnitury, kostiumy kąpielowe,
stroje plażowe, kurtki, legginsy, podkoszulki sportowe, koszule z krótkimi rękawami, mantyle, płaszcze, maski na oczy do spania, futra,
ogrzewacze stóp, nieelektryczne, mufki, śliniaki nie z papieru, etole,
nauszniki, skarpetki, obuwie, odzież, palta, majtki damskie, pelerynki,
rękawiczki, piżamy, szaliki, sukienki, opaski na głowę, podwiązki, podszewki do ubrań, szelki, poncza, pasy elastyczne wyszczuplające, paski
na pieniądze, paski, wyprawki dziecięce, koszule, sandały, botki, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, wkładki do butów,
pantofle kąpielowe, dzianina, majtki, buty, nakrycia głowy, fartuchy,
koszulki z krótkim rękawem, podomki, pończochy, pończochy wchłaniające pot, szale, czapki, czepki pod prysznic, czepki kąpielowe, szarfy, kapelusze, taśmy do spodni pod stopy, pelisy, spódnice, halki, półhalki, spódnico-spodenki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
sprzedaż detaliczna i hurtowa poprzez sklepy, sprzedaż detaliczna towarów dostarczanych pocztą za pośrednictwem katalogów, sprzedaż
detaliczna za pośrednictwem stron internetowych, sprzedaż detaliczna za pośrednictwem telemarketingu, wszystkie wskazane usługi
w związku z kosmetykami, odzieżą, obuwiem, nakryciami głowy, biżuterią, kamieniami i metali szlachetnymi, zegarkami, wyrobami zegarmistrzowskimi, wyrobami ze skóry, torebkami, torbami, walizkami,
materiałami piśmienniczymi, tekstyliami i wyrobami pasmanteryjnymi, organizowanie subskrypcji do usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, wynajem powierzchni reklamowej, audyt działalności gospodarczej, usługi
prezentowania towarów, badania marketingowe, informacje biznesowe, informacje handlowe i doradztwo dla konsumentów, badania biznesowe, badania marketingowe, doradztwo i zarządzanie w działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, marketing, zarządzanie działalności artystów, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizacja pokazów mody do celów
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
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mowych, dekoracja wystaw sklepowych, ekspertyzy biznesowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu
w działalności handlowej lub przemysłowej, pośrednictwo handlowe,
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych,
w celach handlowych, prognozy gospodarcze, usługi aukcyjne, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wynajem stoisk handlowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, dystrybucja próbek, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama bezpośrednia w formie elektronicznej,
pisanie tekstów reklamowych, reklama on-line w sieci komputerowej,
reklama telewizyjna, usługi doradcze w zakresie zarządzania biznesowego, usługi telemarketingowe, administrowanie licencjonowaniem
towarów i usług dla osób trzecich, usługi przetwarzania zamówień,
usługi public relations, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, reklamy typu pay per click, usługi zaopatrzenia dla innych jako zakup towarów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej.

(111) 305452
(220) 2017 04 28
(210) 471122
(151) 2017 11 24
(441) 2017 08 07
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) REAL ESTATE IMPACTOR
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.01, 03.07.16, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki, gazety,
czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne,
broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych,
pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy
i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie
tekstów reklamowych, doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie księgowości, 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, usługi finansowe, doradztwo w sprawach podatkowych,
z wyłączeniem księgowości, 37 usługi budowlane, usługi budowania
budynków mieszkalnych, biurowych i komercyjnych, usługi dekarskie,
usługi rozbiórki budynków, nadzór budowlany, murarstwo, montaż
rusztowań, lakierowanie, malowanie, murarstwo, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi
hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych
oraz ogrodów i publicznych terenów zieleni, budowa stoisk i sklepów
targowych, budowa i konserwacja rurociągów, usługi w zakresie robót
budowlanych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, usługi doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, informacja o naprawach, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż drzwi
i okien, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i na-
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prawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
izolowanie budynków, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie okien, deratyzacja, dezynfekcja, 38 usługi
w zakresie telekomunikacji, zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do informacji komputerowych w sieciach komputerowych i do baz
danych, udostępniania miejsca w Internecie dla prowadzenia na żywo
debaty z udziałem wielu internautów („chatroom”), usługi dla grup
dyskusyjnych on-line, łączność i przesyłanie danych, obrazów i dokumentów przez globalną sieć komputerową, 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 komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz
portali społecznościowych, poczta elektroniczna, ogłoszenia elektroniczne, usługi z zakresu agencji prasowych i informacyjnych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych, również z wykorzystaniem
globalnej sieci komputerowej, usługi strony internetowej zawierającej
treści informacyjne dotyczące wydarzeń w kraju i na świecie, serwis internetowy, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych,
wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu
dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność przez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń w telekomunikacji, usługi telekonferencji i wideokonferencji, transmisja przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów
internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedialne, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum
dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność przez
terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych
[telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomunikacji, 41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi
publikowania, usługi zakresu publikowania tekstów, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej
informacji, tekstów, obrazów, gazet, dzienników, czasopism, książek,
druków, fotografii, poradników, broszur, map, atlasów, materiałów
instruktażowych, dodatków do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych,
kulturalnych, usługi udostępniania strony internetowej zawierającej
treści edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzielania informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultury za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie organizowania debat
i dyskusji publicznych, organizowanie i obsługa prasowa kongresów,
sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie
i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych,
o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, odczytów,
konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi z zakresu edukacji i nauczania,
nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie
(filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku
i obrazu, opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach
powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących wydarzeń
w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi edukacyjne
związane z modą, w tym opracowywanie i gromadzenie informacji
o modzie, 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,
wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, hosting komputerowych list i grup
dyskusyjnych oraz portali społecznościowych, projektowanie kom-
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puterowych list i grup dyskusyjnych oraz portali społecznościowych,
45 porady prawne, badania prawne, zarządzanie prawami autorskim,
opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie.

(111) 305453
(220) 2017 05 05
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) FUNDACJA ABSOLVENT.PL, Warszawa, PL.
(540) STYPENDIUM Z WYBORU
(540)

(210) 471235

Kolor znaku: ciemnogranatowy, niebieski
(531) 01.01.05, 18.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi rekrutacji personelu, usługi w zakresie head-huntingu [łowców talentów], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, prace biurowe, zarządzanie
i administrowanie w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 36 organizacja zbiórek, sponsorowanie
finansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 organizowanie
i obsługa szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, konkursów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, zapewnienie szkoleń i rozrywki online, komputerowe przygotowanie materiałów 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), doradztwo zawodowe.
(111) 305454
(220) 2017 05 05
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) FUNDACJA ABSOLVENT.PL, Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA Absolvent.pl
(540)

(210) 471237

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi rekrutacji personelu, usługi w zakresie head-huntingu [łowców talentów], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, prace biurowe, zarządzanie
i administrowanie w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 36 organizacja zbiórek, sponsorowanie
finansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 organizowanie
i obsługa szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, konkursów,
seminariów. sympozjów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, zapewnienie szkoleń i rozrywki online, komputerowe przygotowanie materiałów 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), doradztwo zawodowe.
(111) 305455
(220) 2017 05 05
(210) 471256
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US.
(540) Mustang Forte-Król złotych pól!
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do tępienia szkodników, fungicydy, herbicydy i insektycydy.
(111) 305456
(151) 2017 12 04

(220) 2017 05 17
(441) 2017 08 07

(210) 471760
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(732) KARTASZYŃSKI HENRYK PRO-PROJECT, Chełm, PL.
(540) NIEDOŚCIGNIONE ROZWIĄZANIA DO KONTROLI JAKOŚCI
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie do urządzeń diagnostycznych i aparatury medycznej, 42 badania i analizy techniczne, kalibrowanie i cechowanie aparatury diagnostycznej do celów medycznych, kontrola
jakości aparatury diagnostycznej do celów medycznych, wykonywanie ekspertyz aparatury diagnostycznej do celów medycznych,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne, testowanie materiałów, projektowanie oprogramowania do urządzeń
diagnostycznych i aparatury medycznej, konwersja danych przez
programy komputerowe.
(111) 305457
(220) 2017 05 17
(210) 471815
(151) 2017 12 04
(441) 2017 08 07
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
(111) 305458
(220) 2017 05 17
(210) 471818
(151) 2017 12 04
(441) 2017 08 07
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
(111) 305459
(220) 2017 05 17
(210) 471821
(151) 2017 12 04
(441) 2017 08 07
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) Warszawska Opera Kameralna
(540)
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(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
(111) 305461
(220) 2017 05 22
(210) 471914
(151) 2017 12 14
(441) 2017 07 10
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Karmi
(540)

(531) 05.07.02, 05.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 305462
(220) 2017 05 22
(210) 471915
(151) 2017 12 14
(441) 2017 07 10
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kasztelan
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnozielony
(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 305463
(220) 2017 05 25
(151) 2017 12 08
(441) 2017 08 07
(732) ZIELIŃSKA PAULINA, Warszawa, PL.
(540) My Yummie
(540)

(210) 472116

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 09.03.05, 09.03.25, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie spektakli [impresariat].
(111) 305460
(151) 2017 12 04

(220) 2017 05 17
(441) 2017 08 07

(210) 471824

(111) 305464
(220) 2017 05 26
(210) 472188
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOC LABORATORIÓW
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(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 29.01.12, 26.11.12, 15.07.01, 14.01.05, 14.01.06, 13.01.17, 19.13.21,
27.05.01
(510), (511) 35 organizacja i zarządzanie wystaw, pokazów, konferencji w celach reklamowych, promocyjnych lub handlowych, organizacja i prowadzenie reklamy, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ogłoszeń oraz prowadzenie działalności informacyjno-handlowej, 38 doradztwo i informacja w zakresie telekomunikacji i usług telekomunikacyjnych, konsultacje w zakresie sieci przesyłu
danych, 41 organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, organizacja i prowadzenie
wystaw, warsztatów, konkursów, gier, pokazów, wykładów seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych w celach edukacyjnych, rozrywkowych lub rekreacyjnych.
(111) 305465
(220) 2017 05 29
(210) 472261
(151) 2017 11 30
(441) 2017 08 07
(732) KEHLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) GT GIGATENNIS EUROPE
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 25 podkoszulki sportowe, stroje sportowe, odzież sportowa, szorty sportowe, staniki sportowe, czapki sportowe, czapki
i czapeczki sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski],
koszule sportowe, skarpetki sportowe, bluzy sportowe, kurtki sportowe, skarpety sportowe, spodnie sportowe, komplety sportowe,
rajstopy sportowe, skarpetki dla sportowców, koszulki sportowe
i bryczesy do uprawiania sportów, stroje do sportów walki, kurtki
sportowe do rozgrzewki, buty sportowe, obuwie sportowe, obuwie do uprawiania sportów, topy sportowe do rozgrzewki, kurtki
jako odzież sportowa, obuwie inne niż sportowe, buty treningowe
[obuwie sportowe], buty tenisowe [obuwie sportowe], bluzy sportowe z kapturem, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
sportowe pochłaniające wilgoć, garnitury w sportowym stylu, odzież
w stylu sportowym, stroje dla sędziów sportowych, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV,
28 piłki sportowe, piłki do sportów rakietowych, sprzęt do treningów sportowych, siatki do celów sportowych, materiały strunowe
do rakiet sportowych, słupki do siatek tenisowych [sprzęt sportowy],
torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, artykuły
i sprzęt sportowy, dopasowane pokrowce na rakiety do squasha,
dopasowane pokrowce na rakiety do badmintona, dopasowane
pokrowce na rakiety tenisowe, modele rakiet do zabawy, naciągi
do rakiet, naciągi do rakiet squash, naciągi do rakiet [tenisowych lub
badmintonowych], naciągi do rakiet tenisowych, naciągi do rakiet
wykonane z jelita, naciągi rakiet do badmintona, piłki do soft tenisa, piłki do sguasha, piłki golfowe, piłki do koszykówki, piłki do piłki
nożnej, piłki do siatkówki, piłki tenisowe, piłki tenisowe [nie miękkie],
pokrowce na główki rakiet do squasha, pokrowce na rakiety, rakietki
do tenisa stołowego, rakiety do badmintona, rakiety do tenisa platformowego [paddle], rakiety do tenisa ziemnego, rakiety (naciągi
do-), rakiety tenisowe, rakiety zabawkowe, siatki do gier z piłką, siatki
i słupki do tenisa, struny do rakiet, taśma na uchwyty do rakiet tenisowych, taśmy do owijania uchwytów rakiet tenisowych, taśmy
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do uchwytów rakiet, taśmy z ciężarkami do wyważania rakiet tenisowych, torby tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety, tłumiki
drgań do rakiet tenisowych, urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, żyłki do rakiet
tenisowych, rakiety do squasha, rakiety do tenisa, 35 usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie, informacji o produktach
za pośrednictwem sieci, telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi pośrednictwa
w handlu, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, usługi menedżerskie dla sportowców, promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
sportowymi, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze
międzynarodowych wydarzeń sportowych, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, usługi reklamowe w zakresie odzieży,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
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 wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.

(111) 305466
(220) 2017 06 09
(210) 472744
(151) 2017 12 01
(441) 2017 07 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Odra ORYGINALNA OD 1946
(540)

(531) 18.04.02, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, galaretki owocowe [słodycze],
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, pomadki
[cukierki], cukierki miętowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, półprodukty cukiernicze,
słodycze, lizaki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe
produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy
zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby
cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe,
guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia,
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski
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ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe,
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(111) 305467
(220) 2017 06 09
(151) 2017 12 18
(441) 2017 08 21
(732) Cobi GmbH, Osnabrück, DE.
(540) COBI
(540)

(210) 472772

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, publikacje elektroniczne, 16 torby i papier do pakowania, pudełka kartonowe, pudełka papierowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły
piśmiennicze, przybory szkolne, publikacje drukowane, albumy, czasopisma, książki, książeczki, komiksy, kalendarze, naklejki, zakładki
do książek, plakaty, rysunki, koperty, kartki okolicznościowe, materiały
z papieru na przyjęcia, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, materiały
do modelowania, materiały do rysowania, wszystkie powyższe towary
związane z grami i zabawkami, 28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki
interaktywne, zabawki mobilne, maskotki, klocki, lalki, figurki, gry towarzyskie, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe.
(111) 305468
(220) 2017 06 09
(210) 472786
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) DUASTMIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 305469
(220) 2017 06 14
(210) 472962
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) ATS BALICKI, FLOREK SPÓŁKA JAWNA, Grzegorzów, PL.
(540) OPTIME
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, szary
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła kontaktowe, przenośne pojemniczki na szkła kontaktowe.
(111) 305470
(220) 2017 06 14
(210) 472981
(151) 2017 12 01
(441) 2017 07 24
(732) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ORANŻADA napój gazowany
PÓŁSŁODKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31
(540)
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(111) 305471
(220) 2017 06 16
(210) 473001
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Karta pożyczkowa TRZYNASTKA
(510), (511) 36 doradztwo finasowe, operacje finansowe, pożyczki
jako usługi finansowe.
(111) 305472
(220) 2017 06 16
(210) 473004
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do spawania gorącym powietrzem, maszyny do zgrzewania kontaktowego, maszyny do spawania materiałów
z tworzyw sztucznych, wytłaczarki, maszyny do obróbki tworzyw
sztucznych, 9 sterowniki elektryczne, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, przyrządy do pomiaru temperatury, 11 dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, urządzenia na gorące powietrze, 37 naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, naprawa
i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa maszyn.
(111) 305473
(220) 2017 06 19
(210) 473015
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK
SPÓŁKA JAWNA, Albertów, PL.
(540) JAMAR Pełny Energii JAMAR Full of Energy
(510), (511) 29 mięso, ryby nieżywe, drób, dziczyzna, wyroby z tych
produktów nie zawarte w innych klasach, konserwy mięsne i rybne,
konserwy z owocami i warzywami, ekstrakty mięsne, owoce, warzywa
i grzyby konserwowane, suszone, mrożone i gotowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w cukrze, rośliny strączkowe konserwowane, galaretki jadalne, dżemy, konfitury, marmolady, kompoty, kapusta
kwaszona, koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do celów kulinarnych, pektyna do celów spożywczych, pikle,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, soki warzywne
do przyrządzania potraw, soki roślinne do gotowania, chrupki owocowe i ziemniaczane, zupy, składniki do sporządzania żup, buliony,,
preparaty do produkcji bulionów, koncentraty bulionu, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, 30 ocet, musztarda,
majonez, miód, ketchup, sosy jako przyprawy, sosy do mięs, sosy z pomidorów, sosy sałatkowe, sól kuchenna, przyprawy, przyprawa do zup,
przyprawa do sałatek i sosów, zielenina jako przyprawa, 31 produkty
rolnicze, ogrodnicze i leśne nie ujęte winnych klasach, świeże owoce,
świeże warzywa, świeże grzyby, ziarna zbóż, zioła ogrodowe świeże, żywe zwierzęta, nasiona, rośliny, kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
32 napoje bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, syropy do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów, napoje owocowe, soki owocowe i warzywne,
piwo, woda gazowana, woda mineralna, lemoniada, pastylki do napojów musujące, proszki do napojów musujące, woda jako napój,
39 usługi składowania towarów, pakowanie towarów, konfekcjonowanie towarów, dostarczanie towarów, usługi transportowe.
(111) 305474
(220) 2017 06 19
(210) 473020
(151) 2017 12 04
(441) 2017 08 07
(732) GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) GPEC PRO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, żółty, czarny, biały
(531) 11.03.01, 08.07.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody i napoje niegazowane i gazowane.

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 37 wykonawstwo, konserwacja i remonty instalacji
grzewczych i wodociągowych, węzłów cieplnych oraz rurociągów
przesyłowych (węzły cieplne, przyłącza), wykonawstwo instalacji
elektrycznej współpracującej z urządzeniami ciepłowniczymi (węzły,
podstacje), montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, renowacja instalacji przemysłowych, montaż,
konserwacja i remonty aparatury kontrolno-pomiarowej, naprawy
ciepłomierzy, budownictwo (budownictwo mieszkaniowe i roboty
publiczne), naprawy budynków, nadzór budowlany i instalacyjny,
instalowanie i konserwacja wszelkiego typu sprzętu elektrycznego
i elektromechanicznego do celów przemysłowych lub zbiorowych,
instalowanie i konserwacja sieci telekomunikacyjnych i informatycznych, instalowanie i konserwacja wyposażenia i systemów do transportu i dystrybucji energii, instalowanie i konserwacja automatyki,
instalowanie i konserwacja systemów i infrastruktury transportowej
(kolejowej, miejskiej, drogowej, portowej lub lotniskowej), budowa,
instalacja i konserwacja elektrowni wytwarzających energię, instalowanie i konserwacja systemów klimatyzacyjnych, konstrukcja,
renowacja i konserwacja infrastruktury, zabytków, kanalizacji, konserwacja zespołu nieruchomości, wynajem maszyn i sprzętu budowlanego, usługi sprzątania, 39 dystrybucja energii, dystrybucja energii
elektrycznej, dostarczanie energii cieplnej, dystrybucja energii cieplnej za pomocą miejskiej sieci cieplnej, przesyłanie energii cieplnej
za pomocą miejskiej sieci cieplnej, dostarczanie energii elektrycznej,
transmisja energii elektrycznej, dystrybucja energii odnawialnej, magazynowanie energii elektrycznej, 40 wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej z energii fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru .

(111) 305475
(220) 2017 06 19
(210) 473056
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) ZAWAL RADZIMIR POLISH METAL TECHNOLOGY,
Piotrowice, PL.
(540) MAJRAD
(510), (511) 20 meble metalowe, meble, meble drewniane, meble
rattanowe, meble metalowe, meble trzcinowe, meble bambusowe,
meble do salonu, metalowe przesłony [meble], szafki metalowe
[meble], meble ze szkła, meble z listewek, meble biurowe metalowe,
meble wykonane ze stali, metalowe szafki ognioodporne [meble],
segmenty ścienne metalowe [meble], segmenty półek drewnianych
[meble], zabudowy wystawowe [meble] metalowe, meble ogrodowe z aluminium, półki z metalu [meble], elementy metalowe mebli
segmentowych [meble], meble ogrodowe wykonane z metalu, drewniane półki i stojaki [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna, meble domowe wykonane z drewna, meble domowe, biurowe
i ogrodowe, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble wykonane z substytutów drewna, regały metalowe jako systemy półkowe
[meble], metalowe ramy wystawowe jako gablotki ścienne [meble],
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: meble metalowe, meble,
meble drewniane, meble rattanowe, meble metalowe, meble trzcinowe, meble bambusowe, meble do salonu, metalowe przesłony
[meble], szafki metalowe [meble], meble ze szkła, meble z listewek,
meble biurowe metalowe, meble wykonane ze stali, metalowe szafki
ognioodporne [meble], segmenty ścienne metalowe [meble], segmenty półek drewnianych [meble], zabudowy wystawowe [meble]
metalowe, meble ogrodowe z aluminium, półki z metalu [meble],
elementy metalowe mebli segmentowych [meble], meble ogrodowe wykonane z metalu, drewniane półki i stojaki [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna, meble domowe wykonane z drewna,
meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble ogrodowe wykonane
z drewna, meble wykonane z substytutów drewna, regały metalowe
(systemy półkowe) [meble], metalowe ramy wystawowe (gablotki
ścienne) [meble], meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania.
(111) 305476
(220) 2017 06 19
(210) 473058
(151) 2017 12 01
(441) 2017 07 31
(732) YACHT-POOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) YACHT-POOL
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, sprawy nieruchomości.
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(111) 305477
(220) 2017 06 19
(210) 473061
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) digitalo.pl
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aukcje publiczne, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, dekorowanie wystaw
sklepowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia
działalności reklamowo-promocyjnej, gromadzenie i udostępnianie
informacji, informacja o działalności handlowej, komis artykułów
używanych, fotokopiowanie, organizowanie działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie baz
danych do komputerowych baz danych, pokazy towarów, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja, publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału
reklamowego, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
świadczone za pośrednictwem mediów, w tym globalnej sieci komputerowej Internet, telewizji, radia, prasy, usługi pośrednictwa handlowego przez sieć komputerową Internet, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie
wielobranżowym, informacja handlowa, prezentacja oferty handlowej w Internecie, 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) 305478
(220) 2017 06 19
(210) 473063
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) SOFTINTEGRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(540) sBiznes
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne
do przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, sprzęt komputerowy komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, części
i akcesoria do komputerów, elektryczne i elektroniczne przyrządy
do zapisywania i odtwarzania programów komputerowych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, magnetycznie i optycznie z cyfrowo zapisanymi danymi
i oprogramowaniem, wszystko do stosowania w komputerach, urządzenia i dyski do przechowywania danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie i programy komputerowe do tworzenia baz danych,
oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania bazami
danych, oprogramowanie i programy komputerowe do przetwarzania danych, oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania projektami oraz sieciami, oprogramowanie i programy
komputerowe do archiwizacji i przechowywania dokumentacji elektronicznej, programy sterujące, programy systemów operacyjnych,
komputerowe programy operacyjne, publikacje elektroniczne jako
moduły ładowalne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu
towary takie jak: urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne
do przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, sprzęt komputerowy, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, części
i akcesoria do komputerów, elektryczne i elektroniczne przyrządy
do zapisywania i odtwarzania programów komputerowych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, magnetycznie, optycznie i cyfrowo zapisanymi danymi
i oprogramowaniem wszystko do stosowania w komputerach, urządzenia i dyski do przechowywania danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie i programy komputerowe do tworzenia baz danych,
oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania bazami
danych, oprogramowanie i programy komputerowo do przetwarzania danych, oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania projektami oraz sieciami, oprogramowanie i programy
komputerowe do archiwizacji i przechowywania dokumentacji elektronicznej, programy sterujące, programy systemów operacyjnych,
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komputerowe programy operacyjne, publikacje elektroniczne jako
moduły ładowalne, pozyskiwanie informacji do komputerowych
baz danych, systematyzacja, kompilacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzenie zbiorami informatycznymi, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, 42 usługi w zakresie oprogramowania
komputerów, usługi w zakresie opracowywania oprogramowania
komputerowego na potrzeby wykorzystania Internetu, Intranetu
i sieci, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerów, usługi udostępniania
programów komputerowych, oprogramowania i plików komputerowych w szczególności przez Internet oraz inne sieci komputerowe, usługi oprogramowania jako usługi obejmujące oprogramowanie stosowane w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi
w przedsiębiorstwach, usługi dostawców aplikacji oprogramowania
komputerowego, instalacja i dostosowanie do potrzeb klienta aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie graficzne,
projektowanie i kompilacja stron internetowych, usługi zarządzania
technicznego projektami komputerowymi, wynajem czasu dostępu
do sieci komputerowych, wynajem czasu dostępu do baz danych,
wypożyczanie oprogramowania i programów komputerowych,
wypożyczanie urządzeń do przetwarzania danych, leasing komputerów i sprzętu komputerowego, opracowywanie, instalowanie,
analiza, wdrażanie, aktualizacja, modernizacja, konserwacja i powielanie oprogramowania i programów komputerowych, projektowanie oprogramowania, programów komputerowych, systemów
komputerowych, instalacji telematycznych, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradztwa informatycznego, doradztwo
w zakresie planowania, projektowania i wdrażania przedsięwzięć
informatycznych, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu informatyki,
usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz programowania komputerów, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie przetwarzania
danych, programowanie dla elektronicznego przetwarzania danych,
odzyskiwanie danych komputerowych, usługi konwersji danych
i dokumentów na formę elektroniczną, opracowywanie systemów
przechowywania danych i informacji, usługi administrowania stronami internetowymi oraz siecią, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi wdrażania i analizy systemów
komputerowych, kastomizacja systemów komputerowych, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie
konfigurowania systemów i sieci komputerowych.

(111) 305479
(220) 2017 06 19
(210) 473064
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) SPARTAN CLEANER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) PrestigeSpartan
(540)
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(510), (511) 7 podnośniki koszowe na samochodach, podnośniki nożowe elektryczne, podnośniki nożycowe spalinowe, podnośniki teleskopowo-przegubowe elektryczne i spalinowe, podnośniki ciągane
na przyczepach elektryczne, podesty ruchome i zwyżki, 35 handlowe informacje i porady w zarządzaniu w zakresie zamówień dotyczących podnośników, podestów ruchomych, zwyżek, 37 usługi związane z wypożyczaniem, wynajmem oraz naprawą sprzętu takiego jak
podnośniki, podeszwy ruchome, zwyżki.

(111) 305482
(220) 2017 06 19
(210) 473067
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) GN JANTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) JANTARIS ESENCJA BAŁTYKU
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnoszary
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości dot. sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, wynajem zakwaterowania, 37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości, budowa bloków mieszkalnych, budowa domów.
(111) 305483
(220) 2017 06 19
(210) 473088
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) WERSEL TOMASZ, WERSEL PRZEMYSŁAW MEGAŁAZIENKI
SPÓŁKA CYWILNA, Tychy, PL.
(540) megalazienki.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 urządzenia
do ogrzewania, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
19 materiały budowlane niemetalowe.
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do prania i czyszczenia, płyny i żele do prania tkanin, płyny do płukania tkanin, proszki do prania, mydła, wybielacze stosowane w pralnictwie, szampony, środki do szorowania,
środki do zmiękczania tkanin, wyroby perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki.
(111) 305480
(220) 2017 06 19
(210) 473065
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) MORYŃ ANDRZEJ, Wrocław, PL.
(540) FREE STAR
(510), (511) 25 odzież, obuwie, torby, czapki, szaliki, swetry.
(111) 305481
(220) 2015 08 19
(210) 446109
(151) 2017 11 20
(441) 2015 11 23
(732) TOPLIFT BARTOSZ KRALA SPÓŁKA JAWNA, Katowice, PL.
(540) TOPLIFT

(111) 305484
(220) 2017 06 19
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) SENETRA MARIAN ART-PLAST, Olsztyn, PL.
(540) E-SPORT4U
(540)

(210) 473090

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 detaliczny handel, sprzedaż za pośrednictwem łączy
internetowych, radioodbiorników, telewizorów, telefonów komórkowych, smartfonów, i-phonów, kart sim, sprzętu fotograficznego,
zapisane i niezapisane nośniki cyfrowe i analogowe, pamięć USB,
dyski CD czyste, MP3, MP4, gry komputerowe, akcesoria komórkowe
oprawki, zestawy do selfi, zegarki elektroniczne, komputery stacjo-
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narne, laptopy, klawiatury, myszy komputerowe, głośniki komputerowe, słuchawki, akumulatory do sprzętu komputerowego i telefonów, mikrofony, tablety, sprzęt AGD, meble: fotele gamingowe,
długopisy, naklejki, nalepki, ubrania: koszulki, czapki, bluzy, dresy,
kurtki, napoje energetyczne, sprzęt sportowy, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], agencje
eksport-import, komputerowe zarządzanie plikami,poszukiwania
w zakresie patronatu produkcja filmów reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamowe i sponsorowane teksty-tworzenie, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi menadżerskie dla sportowców, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, 41 edukacja [nauczanie], studia filmowe,
fotografie, fotoreportaże, gry-usługi świadczone on-line, informacja
o imprezach rozrywkowych, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, pisanie tekstów innych niż reklamowych, produkcja filmów
innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi reporterskie, sprawdziany
edukacyjne, pisanie teksty, inne niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi reporterskie, usługi obozów wakacyjnych
[rozrywka], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie zawodów sportowych.

munikacji, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie i rozwijanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, tworzenie oprogramowania dla systemów komunikacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej.

(111) 305485
(220) 2017 06 19
(210) 473091
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 31
(732) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) woollife
(510), (511) 25 bielizna [część garderoby], bluzki, bluzki z krótkim rękawem, dolne części ubrań [odzież], kamizelki, kombinezony [odzież], kurtki (odzież], ocieplacze, odzież wełniana, okrycia
wierzchnie [odzież], peleryny [płaszcze], płaszcze, podkoszulki, pulowery, rękawiczki, skarpetki, skarpetki wełniane, spodnie, sukienki
damskie, swetry [odzież], szale, szaliki, szorty [odzież], t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], wełniane rajstopy, wyprawki dziecięce
[odzież], legginsy, piżamy, bielizna termiczna, koszule nocne, koszule
do spania.

(531) 14.07.20, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 44 fryzjerstwo .

(111) 305486
(220) 2017 06 19
(210) 473092
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) WERSEL TOMASZ, WERSEL PRZEMYSŁAW MEGAŁAZIENKI
SPÓŁKA CYWILNA, Tychy, PL.
(540) Megałazienki
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 urządzenia
do ogrzewania, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 305487
(220) 2017 06 26
(210) 473372
(151) 2017 12 01
(441) 2017 07 31
(732) CROSIT SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) magicJack
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparatura i narzędzia telekomunikacyjne, złącza elektryczne do aktywacji połączeń głosowych za pośrednictwem sieci
IP, konektory, złączki, złącza pośredniczące, wtyczki, gniazdka i styki
do połączeń elektrycznych, światłowodowych lub kablowych, części
i wyposażenie do tych produktów, oprogramowanie do pobrania
umożliwiające łączność głosową przez protokół internetowy (voip),
oprogramowanie komputerowe do użytku w urządzeniach operacyjnych, które umożliwiają komunikację głosową za pośrednictwem protokołu internetowego (voip), 38 usługi przesyłania głosu
za pośrednictwem protokołu internetowego (voip) służące do ko-

(111) 305488
(220) 2017 06 26
(210) 473374
(151) 2017 12 01
(441) 2017 07 31
(732) JÓZEFOWICZ MARCIN SENSE-MAKING, Warszawa, PL.
(540) MAKE SENSE NOT BEZSENSE
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie zarządzania personalem, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, dobór personelu za pomocą metod
psychotechniki, public relations, agencje public relations.
(111) 305489
(220) 2017 07 10
(151) 2017 11 30
(441) 2017 08 07
(732) STELMASZYK BARTOSZ, Poznań, PL.
(540) .monohair
(540)

(210) 473884

(111) 305490
(220) 2017 07 10
(210) 473885
(151) 2017 11 30
(441) 2017 08 07
(732) SZYLER ROBERT LIMANDO GROUP, Limanowa, PL.
(540) LIMANDO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone za pośrednictwem sieci Internet i w punktach sprzedaży w zakresie wyposażenia domu, sprzętu ogrodniczego, sprzętu informatycznego, sprzętu
audiowizualnego, sprzętu telekomunikacyjnego, modemów, komputerów, tabletów, smartwatchów, smart bandów, telefonów, niszczarek do papieru do użytku biurowego, aparatów fotograficznych,
kamer wideo, gier, zabawek, akcesoriów do zabawy, akcesoriów
samochodowych, elektronarzędzi, urządzeń nawigujących, artykułów kosmetycznych, akcesoriów do pielęgnacji ludzi i zwierząt,
zegarków, urządzeń do ogrzewania, żelazek odkurzaczy, suszarek do ubrań, trampolin [artykuły sportowe], sprzętu sportowego,
odzieży sportowej, obuwia sportowego, artykułów papierniczych,
obrazów, basenów do zabawy, preparatów chemicznych do celów
sanitarnych, żywności, artykułów do sprzątania, inhalatorów, termometrów, ciśnieniomierzy, młynków do kawy, ekspresów do kawy
(elektrycznych), mikserów elektrycznych do celów domowych, domowych elektrycznych blenderów, maszyn i robotów kuchennych
elektrycznych, sokowirówek elektrycznych, elektrycznych wyciskarek do owoców i warzyw, elektrycznych maszynek do mięsa, elektrycznych opiekaczy do kanapek, tosterów, płyt indukcyjnych, przyborów kuchennych, czajników, dzbanków, artykułów biurowych.
(111) 305491
(220) 2007 08 24
(210) 329295
(151) 2017 12 28
(441) 2007 11 26
(732) Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, PL.
(540) PKN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic,
preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
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przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne w stanie surowym, folie metalowe i formy
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 4 tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 6 metale nieszlachetne
i ich stopy, budowlane materiały metalowe, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach,
rudy (kruszce), 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne
narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie
sterowane), wyroby nożownicze, broń ręczna biala, ostrza (maszynki
do golenia), 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 12 pojazdy, urządzenia
służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 13 broń
palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie,
14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi nieujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
15 instrumenty muzyczne, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie,urzadzenia do oprawiania fotografii, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), czcionki drukarskie, matryce, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej
stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, skóry
zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole
(duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nieujęte 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, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego oraz pojemniki (wykonane nie z metali szlachetnych ani
nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli
malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata) stalowa, nieprzerobione lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne nieujęte w innych klasach, 22 liny, sznury,
sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki nieujęte w innych klasach, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum
lub tworzyw sztucznych), nieprzerobione tekstylne materiały włókiennicze, 23 przędza i nici dla włókiennictwa, 24 tekstylia i wyroby
włókiennicze nieujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty,
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guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 27 dywany,
chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże
owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 uslugi reklamy,
uslugi zarządzania w działalności handlowej, uslugi administrowania
działalności handlowej, prace biurowe, 36 uslugi ubezpieczeń, uslugi
finansowe, uslugi monetarne, administrowanie nieruchomościami,dzierżawa majatku nieruchomego,wycena nieruchomości,wycena
majatku nieruchomego,pośrednictwo w sprawach majatku nieruchomego,zarzadzanie majatkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy, instalacja,konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa
pieców, instalowanie i naprawa telefonów, 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, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 38 udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,informacja o telekomunikacji,uslugi ogloszeń elektronicznych,łaczność poprzez sieć
śwatłowodow,łaczność poprzez terminale komputerowe,lączność
telefoniczna, łącznośc telegraficzna, obsluga telekonferencji,łączność za pomocą telefonii komórkowej, 39 uslugi organizowania podróży, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich
lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 45 badania prawne,doradztwo w sprawach bezpieczeństwa,kontrola fabryk
dla celów bezpieczeństwa,monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywlamaniowych,uslugi pomocy w sprawach spornych, usługi
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(111) 305492
(220) 2007 08 24
(210) 329298
(151) 2017 12 28
(441) 2007 11 26
(732) Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, PL.
(540) PN
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic,
preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne w stanie surowym, folie metalowe i formy
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary,
mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
6 metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych,
przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych,, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszla-

1812

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

chetnych nieujęte w innych klasach, rudy (kruszce), 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory
do jaj, 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń ręczna biala, ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 12 pojazdy, urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 13 broń palna,
amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, 14 metale
szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi nieujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 15 instrumenty muzyczne, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów
nieujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie,urzadzenia do oprawianie fotografii, materiały piśmienne, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach), czcionki drukarskie,
matryce, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych
materiałów nieujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne w formie
wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe,
18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych
klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
19 rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nieujęte 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, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (wykonane nie z metali szlachetnych ani nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie),
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujęte w innych klasach, 22 liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby
i torebki nieujęte w innych klasach, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzerobione
tekstylne materiały włókiennicze, 23 przędza i nici dla włókiennictwa, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nieujęte w innych klasach,
narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły,
sztuczne kwiaty, 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne),
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże
owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 uslugi reklamy,
uslugi zarządzania w działalności handlowej, uslugi administrowania
działalności handlowej, prace biurowe, 36 uługi ubezpieczeń, uslugi
finansowe, uslugi monetarne,administrowanie nieruchomościami,dzierżawa majatku nieruchomego,wycena nieruchomości, wycena
majatku nieruchomego,pośrednictwo w sprawach majątku nieru-
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chomego,zarządzania majatkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy, instalacja,konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwlamaniowych, instalowanie i naprawa
pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa
urzadzeń 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, 38 udostępnianie połaczenia ze światową siecia komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, informacja o telekomunikacji,uslugi ogloszeń elektronicznych,łączność poprzez sieć śwatłowodów,łączność poprzez terminale komputerowe,łączność telefoniczna,
łączność telegraficzna,obsluga telekonferencji,łączność za pomocą
telefonii komórkowej, 39 uslugi transportowe, uslugi pakowania
i składowania towarów, uslugi organizowania podróży, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin,, barwienie futer, barwienie
obuwia, barwienie skór, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie,, dekatyzowanie tkanin, dmuchanie szkla, folowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie
materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin,, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie,, nabłyszczanie futer, niklowanie, obrębianie
tkanin, obróbka odpadów, obrobka drewna, obróbka majaca na celu
uzyskanie niegniotliwości odzieży, obrobka metali, obrobka skór,,
obrobka wełny, oddzielanie kolorów [ obrobka], odlewanie metali,
odpuszczanie metali, piaskowanie, pikowanie tkanin, pilowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi,
powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozlacanie, przyciemnianie okien samochodowych, rymarstwo, satynowanie futer, skladanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, skórnictwo, srebrzenie, szlifowanie, szklifowanie szkła optycznego, ścieranie,
ścinanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, usuwanie warstw
nawierzchniowych, wędzenie żywności, wulkanizacja, wybielanie
tkanin, wykonywanie kopii kluczy, wypalanie wyrobów ceramicznych, złocenie, , 41 uslugi nauczania,uslugi kształcenia,uslugi rozrywki, uslugi sportowe i kulturalne, 42 uslugi badań naukowych
i technicznych oraz ich projektowanie, usługi przemysłowej analizy
i badania usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania,, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, uslugi tymczasowego zakwaterowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 45 uslugi prawne,badania
prawne,doradztwo w sprawach bezpieczeństwa,kontrola fabryk dla
celow bezpieczeństwa,monitoring systemów nezpieczenstwa i antywlamaniowych, uslugi pomocy w sprawach spornych, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(111) 305493
(220) 2007 08 24
(210) 329296
(151) 2017 12 28
(441) 2007 11 26
(732) Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, PL.
(540) PN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne w stanie surowym, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
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do czyszczenia zębów, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 6 metale nieszlachetne
i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne
i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, rury i rurki metalowe,
kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach, rudy (kruszce), 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń ręczna biala, ostrza (maszynki
do golenia), 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 13 broń palna,
amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, 14 metale
szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi nieujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 15 instrumenty
muzyczne, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, urzadzenia
do oprawiania fotografii, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych
klasach, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów nieujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, 19 rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby
(nieujęte 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, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (wykonane
nie z metali szlachetnych ani nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki,
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzerobione
lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujęte w innych
klasach, 22 liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby
i torebki nieujęte w innych klasach, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzerobione tekstylne materiały włókiennicze, 23 przędza i nici dla włókiennictwa,
24 tekstylia i wyroby włókiennicze nieujęte w innych klasach, narzuty
na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki, hafty,
wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty,
27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), 28 gry i zabawki,
artykuły sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych klasach, ozdoby
choinkowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
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rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 uslugi reklamy, uslugi zarządzania w działalności handlowej, uslugi administrowania działalności handlowej, prace biurowe,
36 uslugi ubezpieczeń, uslugi finansowe, uslugi monetarne, administrowanie nieruchomościami,dzierzawa majatku nieruchomego,wycena nieruchomości,wycena majatku nieruchomego,posrednictwo
w sprawach majatku nieruchomego,zarzadzanie majatkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwłamaniowych,
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, 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, 38 udostepnianie połaczenia ze swiatowa siecia komputerową za posrednictwem telekomunikacji,informacja o telekomunikacji,uslugi ogloszeń elektronicznych,łaczność
poprzez sieć światlowodów,łączność poprzez terminale komputerowe,łączność telefoniczna, łaczność telegraficzna,obsluga telekonferencji,łączność za pomocą telefonii komórkowej, 39 uslugi
transportowe,uslugi pakowania i składowania towarów, uslugi organizowania podróży, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin,
barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie,
cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dmuchanie szkla, folowanie tkanin,
fotograwiura, frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie,
lutowanie,magnesowanie, nabłyszczanie futer, niklowanie, obrębianie
tkanin, obróbka odpadów, obrobka drewna, obróbka majaca na celu
uzyskanie niegniotliwości odzieży, obrobka metali, obrobka skór, obrobka wełny, oddzielanie kolorów [ obrobka], odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie, pikowanie tkanin, pilowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materialami ściernymi,
powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozlacanie, przyciemnianie okien samochodowych, rymarstwo, satynowanie futer, skladanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, skórnictwo, srebrzenie, szlifowanie, szklifowanie szkła optycznego, ścieranie, ścinanie
i obróbka drewna, trasowanie laserem, usuwanie warstw nawierzchniowych, wędzenie żywności, wulkanizacja, wybielanie tkanin, wykonywanie kopii kluczy, wypalanie wyrobów ceramicznych, złocenie,
41 uslugi nauczania, uslugi kształcenia, uslugi rozrywki, uslugi sportowe i kulturalne, 42 uslugi badań naukowyvch i technicznych oraz
ich projektowanie, uslugi przemysłowej analizy i badania usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, uslugi tymczasowego zakwaterowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higiena
i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 45 usługi prawne,badania prawne,doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa,kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,monitornig systemów bezpieczeństwa i antywlamoaniowych,usługi pomocy w sprawach spornych, usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(111) 305494
(220) 2007 08 24
(210) 329297
(151) 2017 12 28
(441) 2007 11 26
(732) Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, PL.
(540) PKN
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne w stanie surowym, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszcze-
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nia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, 4 tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków
kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali
nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby
metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach, rudy (kruszce), 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń ręczna
biala, ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia i przyrządy: naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 12 pojazdy, urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 13 broń palna,
amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, 14 metale
szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi nieujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 15 instrumenty
muzyczne, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, urządzenia
do oprawiania fotografii, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), czcionki drukarskie, matryce, 17 kauczuk, gutaperka, guma,
azbest, mika i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach,
tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury
giętkie niemetalowe, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy
i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nieujęte 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, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (wykonane
nie z metali szlachetnych ani nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki,
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzerobione
lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujęte w innych
klasach, 22 liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby
i torebki nieujęte w innych klasach, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzerobione tekstylne materiały włókiennicze, 23 przędza i nici dla włókiennictwa,
24 tekstylia i wyroby włókiennicze nieujęte w innych klasach, narzuty
na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki, hafty,
wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty,
27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), 28 gry i zabawki,
artykuły sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych klasach, ozdoby
choinkowe, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa,
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herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nieujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce
i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń,
przybory dla palaczy, zapałki, 35 uslugi reklamy,uslugi zarządzania
w działalności handlowej, uslugi administrowania działalności handlowej, prace biurowe, 36 uslugi ubezpieczeń, uslugi finansowe, uslugi
monetarne, administrowanie nieruchomościami,dzierżawa majątku
nieruchomego,wycena nieruchomości,wycena majatku nieruchomego, posrednictwo w sprawach majatku nieruchomego,zarzadzania
majatkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwlamaniowych, instalowanie i naprawa piecow, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania,
instalowanie i naprawa urzadzeń 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,, 38 udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, informacje o telekomunikacji,usługi ogłoszeń elektronicznych,łączność poprzez sieć światłowodów,łączność poprzez terminale
komputerowe,łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obslłga
telekonferencji,łączność za pomocą telefonii komórkowej, 39 uslugi
organizowania podróży, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę
istot ludzkich lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 45 badania prawne,doradztwo w sprawach bezpieczenstwa,kontrola fabryk dla celów bezpieczenstwa,monitoring systemow bezpieczenstwa i antywlamaniowych,uslugi pomocy w sprawach spornych,
usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa dla ochrony mienia
i osób.

(111) 305495
(220) 2017 07 10
(210) 473908
(151) 2017 12 05
(441) 2017 08 07
(732) CMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) farbyjachtowe.pl
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.07.22, 26.01.05
(510), (511) 1 kleje, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 2 farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty, barwnik
do drewna, bejce, bejce do drewna, emalie, emalie do malowania,
farby wodne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne,
podkłady, powłoki do drewna, utrwalacze.
(111) 305496
(220) 2015 03 31
(210) 440897
(151) 2017 11 24
(441) 2015 07 20
(732) TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica, PL.
(540) TOBACCO PREMIUM
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
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(510), (511) 5 wyroby beztytoniowe w postaci aerozoli leczniczych,
34 tytoń, przybory dla palaczy, bibułka papierosowa, bloczki bibułki
do papierosów, bloczki bibułki papierosowej, cygara, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, humidory, kamienie do zapalniczek, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, papier higroskopijny do fajek, papierosy zawierające
substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy, papierośnice,
papierośnice nie z metali szlachetnych, pojemniki na tytoń, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek,
pudełka na zapałki, spluwaczki dla żujących tytoń, stojaczki na fajki,
tabaka, tabakierki, tytoń do żucia, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar,
woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, zbiorniczki
z gazem do zapalniczek, zbiorniki na gaz do zapalniczek, zioła do palenia, papierosy elektroniczne lub elektryczne, akcesoria do papierosów elektronicznych lub elektrycznych nie do celów leczniczych,
w szczególności etui na papierosy elektroniczne i zatyczki do papierosów elektronicznych, ampułki do beztytoniowych papierosów
elektronicznych lub elektrycznych, nabijarki do gilz, wkłady (kartridże)
do beztytoniowych papierosów elektronicznych, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej tytoniu, papierosów, cygar, cygaretek, akcesoriów dla palaczy, zapałek, zapalniczek, gazu i benzyny do zapalniczek,
papierosów elektronicznych, wkładów do papierosów elektronicznych, bibułek papierosowych, filtrów papierosowych, tabaki, usługi
w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami, usługi reklamowe
i marketingowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
public relations, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, obsługa programów lojalnościowych, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie
programami lojalnościowymi dla celów handlowych, promocyjnych i/
lub reklamowych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, usługi w zakresie wydawania i obsługi kart stałego klienta, usługi doradztwa biznesowego,
w szczególności w zakresie prowadzenia programów lojalnościowych
i przywiązania klienta, prowadzenie i aktualizowanie baz danych, udostępnianie informacji (w tym za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej) na temat programów lojalnościowych i przywiązania
klienta, w szczególności udostępnianie informacji uczestnikom programów lojalnościowych i przywiązania klienta na temat ich udziału
w tych programach, organizowanie konkursów i loterii w celach reklamowych, 36 usługi w zakresie wydawania i obsługi kart upoważniających do zakupów, usługi płatności elektronicznej, wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, wydawanie
nośników danych, odpowiednich do księgowania transakcji bonusowych, premiowych oraz innych transakcji w ramach programów lojalnościowych i przywiązania klienta (o ile ujęte w klasie 36).

(732) JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok, PL.
(540)
(540)

(111) 305497
(220) 2017 05 09
(210) 471361
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN.
(540) McWiLL
(540)

(111) 305500
(220) 2015 03 24
(210) 440616
(151) 2017 05 29
(441) 2015 07 06
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Sonata Cocoa
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy komputerowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie], nadajniki sygnałów
elektronicznych, zestawy telefoniczne, nadajniki odbiorniki radiowe,
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, smartfony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii
komórkowej, usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług
poczty elektronicznej [email], udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, transmisja danych, telekomunikacja radiowa.
(111) 305498
(151) 2017 05 05

(220) 2016 11 14
(441) 2017 01 02

(210) 463897

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.25, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 16 emblematy papierowe, torby papierowe, chorągiewki
papierowe, proporczyki z papieru, nalepki, piórniki, torby na prezenty, pudełka na prezenty, afisze, plakaty, bloczki do zapisywania, artykuły piśmiennicze, zakładki, 20 poduszki, wyroby artystyczne wykonane z drewna, pudełka z tworzyw sztucznych, podkładki z tworzyw
sztucznych, 24 chorągiewki tekstylne, tekstylne flagi i proporce,
ręczniki, koce wełniane, bielizna pościelowa i koce, 25 odzież, odzież
treningowa, koszulki piłkarskie, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, spodenki, szorty, skarpety sportowe, szaliki, czapki sportowe,
czapki dziane, chustki na głowę, apaszki, piżamy, obuwie sportowe,
26 emblematy wyszywane, sznurówki, 41 edukacja sportowa, usługi
klubów sportowych, usługi w zakresie organizowania imprez piłkarskich, kultura fizyczna, wynajmowanie stadionów, sędziowanie sportowe, wynajmowanie obiektów sportowych, nauczanie i szkolenia.
(111) 305499
(220) 2015 03 24
(210) 440614
(151) 2017 05 29
(441) 2015 07 06
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Sonata Coffee
(540)

Kolor znaku: czarne, biały, złoty
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, produkty kawowe i kawo-pochodne, słodycze
i wyroby cukiernicze o smaku kawowym, syropy o smaku kawowym,
czekolady z dodatkiem kawy.

Kolor znaku: brązowy, biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kakao, produkty kakaowe i kakao-pochodne, słodycze i wyroby cukiernicze o smaku kakaowym, syropy o smaku kakaowym.
(111) 305501
(220) 2015 08 03
(151) 2016 11 24
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Mróz na wynos

(210) 445514
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(540)

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.08, 18.07.09, 18.07.99
(510), (511) 29 mrożone: owoce, warzywa, ryby, frytki, mięso, mrożone dania gotowe składające się z owoców, warzyw, mięsa, drobiu,
wędlin, ryb, jaj, owoców morza, mięczaków, 30 mrożone: kluski,
knedle, pierogi, tarty, produkty na bazie mąki, wyroby cukiernicze,
pieczywo, również mrożone, pizza, zapiekanki, również mrożone,
potrawy gotowe na bazie mąki, również mrożone: potrawy gotowe
na bazie ryżu, również mrożone.
(111) 305502
(220) 2016 02 24
(210) 452682
(151) 2017 11 27
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) elementary
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 305503
(220) 2016 02 29
(210) 453004
(151) 2016 12 12
(441) 2016 06 06
(732) SZEWCZYK KLAUDIA, KANIA JOANNA EMULTICO SPÓŁKA
CYWILNA, Nowy Sącz, PL.
(540) eMultico ubezpieczenia kredyty leasingi
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(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, zielony,
ciemnoczerwony, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.15
(510), (511) 35 księgowość, marketing, usługi reklamowe, 36 pośrednictwo w sprzedaży: ubezpieczeń, kredytów, leasingów, innych
produktów bankowych, nieruchomości, funduszy inwestycyjnych,
41 nauczanie, organizacja szkoleń.
(111) 305504
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) PELC KRYSTYNA, Przeworsk, PL.
(540) margopack
(540)

(210) 470466

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, szczelne opakowania z tektury, opakowania na żywność, opakowania na prezenty, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania,
35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa opakowań kartonowych, szczelnych opakowań z tektury, opakowań na żywność, opakowań na prezenty, nieprzepuszczających powietrza opakowań
z papieru, materiałów amortyzujących lub wyściełających wykonanych z papieru używanych jako opakowania.
(111) 305505
(220) 2017 02 06
(210) 467173
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) AUGUSTYNOWICZ RAFAŁ, Galowice, PL.
(540) REWERS INSTYTUT ZDROWIA PSYCHICZNEGO
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 doradztwo psychologiczne, usługi psychologów,
konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili psychologicznych,
zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie raportów
psychologicznych, psychoterapia, usługi psychiatryczne, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, usługi świadczone przez dietetyków, seksuologia.
(111) 305506
(220) 2014 06 18 K
(210) 466638
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Neutracid
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w tym zwłaszcza, leki
dla ludzi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, odżywki
wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
klapki na oczy do celów medycznych, suplementy diety wspierające
leczenie, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, produkty do diet żywieniowych do stosowania lecz-
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niczego, 29 koncentraty i odżywki wysoko białkowe nie do celów
medycznych, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w tym zwłaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne
lub z przewagą mleka, 30 koncentraty węglowodanowe, odżywki
węglowodanowe i wysokoenergetyczne nie do celów medycznych
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza
wysokoenergetyczne batony zbożowe, 32 napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje węglowodanowe, napoje izotoniczne.

(111) 305507
(220) 2017 05 12
(210) 471594
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) KRYGIER PIOTR, Częstochowa, PL.
(540) ULTEX-POL
(510), (511) 24 filc, dzianina, materiały tekstylne do filtrowania,
materiały tekstylne nietkane, materiały tekstylne (włókiennicze),
tworzywa sztuczne jako substytuty tkanin, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny syntetyczne do celów włókienniczych, tkaniny
wodoodporne do celów włókienniczych, tkaniny imitujące skóry
zwierzęce, tkaniny przylepne przyklejane na gorąco, moskitiery,
pościel, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, tkaniny bawełniane, tkaniny drukowane, tkaniny żakardowe
do celów włókienniczych, narzuty pikowane na łóżka, tkaniny pikowane do celów włókienniczych, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako
zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: nici, tkanin, towarów włókienniczych, włókienniczych materiałów tekstylnych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni lub poprzez Internet.
(111) 305508
(220) 2013 02 08
(210) 478567
(151) 2017 11 28
(441) 2017 12 11
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NJU
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośnomówiące, ładowarki do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudowy do telefonów
komórkowych, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów
komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier
komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegarki i zegary, 16 druki, materiały
introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe za wyjątkiem aparatów, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 portfele, teczki, wizytowniki, aktówki, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry za wyjątkiem gier elektronicznych i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne,
przyrządy kulturystyczne, 35 usługi z zakresu promocji, reklamy
i marketingu, również drogą on-line, usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne,
telefony komórkowe, zestawy głośnomówiące, ładowarki, obudowy
kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty
telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, papier, karton i wyroby z tych
materiałów zawarte w tej klasie, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, tekstylia i wyroby
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włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce,
pledy, ręczniki, flagi, proporce, chorągiewki, odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły
sportowe, gimnastyczne, siłowo-kulturystyczne, również drogą on-line, usługi pośrednictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej
w Internecie, usługi w zakresie rozpowszechniania folderów, materiałów promocyjnych i próbek, usługi w zakresie wynajmu sprzętu
reklamowego, usługi w zakresie przygotowywania opracowań statystycznych, mechanograficznych i stenotypicznych, usługi w zakresie
rejestracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania danych, badania marketingowe polegające w szczególności na określaniu odbiorców, do których dotarły przekazy reklamowe, usługi
w zakresie kompilacji i wykorzystania danych matematycznych lub
statystycznych, usługi w zakresie badania i analizy rynku, usługi
w zakresie tworzenia baz danych, usługi w zakresie organizowania
promocji za pośrednictwem multimedialnych nośników audiowizualnych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie transakcji płatniczych,
obsługi kart kredytowych i rabatowych, usługi w zakresie umożliwiania osobom trzecim dokonywania płatności rachunków drogą
transferu elektronicznego lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych środków finansowych, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne,
usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw za wyjątkiem wystaw w celach handlowych lub reklamowych
i konferencji oraz szkoleń związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków
za wyjątkiem druków reklamowych, także w formie elektronicznej,
usługi w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych
i sportowych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników audiowizualnych.

(111) 305509
(220) 2012 11 29
(210) 407557
(151) 2017 11 30
(441) 2013 03 18
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) Toruńskie Pierniki KOPERNIK TORUŃ od 1763 serca
w czekoladzie Jedyne prawdziwe Toruńskie Pierniki Toruńskie
Pierniki-jedyne prawdziwe Original Gingerbread from Toruń
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, brązowy, jasnobrązowy, szary,
żółty, pomarańczowy, czerwony, ciemnoróżowy, ciemnofioletowy,
czarny, biały
(531) 08.01.09, 08.01.19, 26.01.02, 26.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 pierniki.
(111) 305510
(220) 2013 03 27
(210) 412244
(151) 2017 11 24
(441) 2013 07 08
(732) MEDIA DISTRIBUTED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MEDIA DISTRIBUTED
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne, chipy jako
układy scalone, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, CD-ROMy, dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne, naświetlone błony filmowe, fotokopiarki, głośniki,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza elektryczne, hologramy, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne (światłowody), kalkulatory, kamery wideo, kame-
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ry cyfrowe, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami,
klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, magnetyczne nośniki danych, mikroprocesory, modemy, monitory komputerowe, ekrany, myszy komputerowe, napędy dysków do komputera, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, odbiorniki audio i wideo, odtwarzacze
kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych,
oprogramowanie do gier komputerowych, optyczne nośniki danych,
osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, procesory, programy komputerowe do pobrania, nagrane programy
komputerowe, nagrane sterujące programy komputerowe, przekaźniki elektryczne, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, publikacje elektroniczne do pobrania, odbiorniki radiowe, rzutniki do slajdów, rzutniki multimedialne,
skanery, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, tablice ogłoszeń
elektroniczne, taśmy do rejestracji dźwięku, torby do laptopów, urządzenia do nauczania, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, tablety, telefony przenośne, telefony
komórkowe, aplikacje komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne, oprogramowanie do przesyłania wiadomości online nagrane
i do pobrania, oprogramowanie do obsługi platform telekomunikacyjnych nagrane i do pobrania, elektroniczne edytory tekstu, elektroniczne edytory tekstu umożliwiające edycję online wielu użytkownikom
jednocześnie,
oprogramowanie
komputerowe
umożliwiające spotkania audio i wideo online wielu użytkownikom
jednocześnie, narzędzia informatyczne do nagrywania i odtwarzania
telekonferencji i wideokonferencji, programy i aplikacje komputerowe do prezentacji multimedialnych, narzędzia informatyczne do monitorowania aktywności użytkowników, narzędzia informatyczne
do odtwarzania i prezentacji filmów i nagrań dźwiękowych, narzędzia informatyczne umożliwiające szkolenia, warsztaty, telekonferencje i wideokonferencje online, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej z możliwością transmisji głosu, danych i obrazu,
oprogramowanie do telefonów komórkowych, płyty interfejsu, kable do komputerów, łączniki elektryczne, komputerowe urządzenia
peryferyjne do przenośnych urządzeń komputerowych i przenośnych urządzeń komunikacyjnych, skanery optyczne, sprzęt do bezprzewodowej sieci lokalnej, mianowicie komputerowe porty równoległe i szeregowe, punkty do łączenia użytkowników sieci
komputerowych i przełączniki sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do obsługi bezprzewodowych sieci lokalnych
i do zarządzania operacjami wejścia/wyjścia w komputerach podręcznych, tablice interfejsowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania danymi do zbierania, publikowania, organizowania, modyfikowania, tworzenia zakładek, transmisji, przechowywania
i udostępniania obrazów, głosu, nagrań dźwiękowych, tekstów drukowanych i innych danych, oprogramowanie komputerowe i programy komputerowe używane do transmisji, odtwarzania i odbierania
dźwięku, obrazów, wideo i danych przez sieć lub system telekomunikacyjny pomiędzy terminalami i do poprawiania i ułatwiania korzystania i uzyskiwania dostępu do sieci komputerowych, komputerowe
oprogramowanie użytkowe do wykonywania komputerowych prac
konserwacyjnych, podstacje i wtórniki, mianowicie wzmacniacze sygnału i wtórniki, analogowe i cyfrowe nadajniki-odbiorniki i odbiorniki radiowe do przesyłania danych, głosu, obrazów i wideo, oprogramowanie komputerowe umożliwiające połączenia i dwukierunkowe
bezprzewodowe przekazywanie głosu, obrazów, nagrań dźwiękowych, tekstów drukowanych i danych, wtyczki rozdzielające, modemy, bramki do przesyłania głosu za pośrednictwem protokołu internetowego, odtwarzacze cyfrowe audio (MP3), routery, wzmacniacze,
strojniki (tunery), anteny, multipleksery, elektroniczne systemy
i urządzenia do szyfrowania, deszyfrowania, kodowania i dekodowania transmisji dźwięku i obrazu, kontrolery sieciowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zakładania, konserwacji i zarządzania
siecią szerokopasmową i lokalną i połączenia sieci komputerowych,
sprzęt komputerowy i oprogramowanie do elektronicznego transferu plików, zdalnego dostępu komputerowego i zdalnego dostępu
do sieci, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów
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reklamowych, handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, usługi porównywania cen, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi
zaopatrzenia osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż oprogramowania komputerowego i urządzeń elektronicznych, 42 analizy systemów komputerowych, badania naukowe,
badania techniczne, badanie i wdrażanie nowych produktów dla
osób trzecich w dziedzinie telekomunikacji i informatyki, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, projektowanie stron internetowych, opracowywanie wyszukiwarek internetowych, hosting
serwerów, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria
techniczna, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, projektowanie stron internetowych, usługi
doradcze w zakresie technologii informacyjnej, usługi graficzne, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych interfejsów
programowych, projektowanie i opracowywanie cyfrowych systemów telekomunikacyjnych dla sieci publicznych i prywatnych, projektowanie oprogramowania komputerowego wspomagającego
szkolenia i kursy online, projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej przeprowadzanie szkoleń, kursów, telekonferencji i wideokonferencji online, projektowanie platform telekomunikacyjnych, projektowanie narzędzi informatycznych umożliwiających
szkolenia, warsztaty, telekonferencje i wideokonferencje online, projektowanie narzędzi informatycznych umożliwiających nagrywanie
telekonferencji i wideokonferencji przeprowadzanych online, integracja platform telekomunikacyjnych z infrastrukturą informatyczną,
projektowanie interfejsów użytkownika, usługi projektowania grafiki
do programów komputerowych i stron internetowych, projektowanie aplikacji komputerowych, projektowanie aplikacji na urządzenia
mobilne, projektowanie oprogramowania do przesyłania wiadomości online, projektowanie oprogramowania do obsługi platform telekomunikacyjnych, projektowanie elektronicznych edytorów tekstu,
projektowanie elektronicznych edytorów tekstu umożliwiających
jednoczesną edycję online wielu użytkownikom, projektowanie
oprogramowania komputerowego umożliwiające spotkania audio
i wideo online wielu użytkownikom jednocześnie, projektowanie narzędzi informatycznych do nagrywania i odtwarzania telekonferencji
i wideokonferencji, projektowanie programów i aplikacji komputerowych do prezentacji multimedialnych, projektowanie narzędzi informatycznych do monitorowania aktywności użytkowników, projektowanie narzędzi informatycznych do odtwarzania i prezentacji filmów
i nagrań dźwiękowych.

(111) 305511
(220) 2014 10 29
(151) 2017 11 30
(441) 2015 02 16
(732) ENEREKO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świńczów, PL.

(210) 435032
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(540) Enereko
(510), (511) 6 arkusze, blacha ze stali, armatura do przewodów metalowa, armatura do przewodów sprężonego powietrza, metalowa,
budowlane konstrukcje metalowe, budowlane konstrukcje stalowe,
budowlane płytki metalowe, budowlane szkielety ramowe do konstrukcji metalowych, drut z miedzi nieizolowany, drut ze stali, dysze
metalowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu, haki metalowe, inne
niż części maszyn zawory, metalowe, kabiny kąpielowe metalowe,
kable metalowe nieelektryczne, kątowniki stalowe, kolanka do rur,
metalowe, kołki do ścian, metalowe, kołki metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe do basenów kąpielowych, korki, zakrętki metalowe, kratki ochronne, np. w łaźni na podłodze, metalowe,
kratownice, kładki, metalowe, kraty ochronne do pieców metalowe,
kraty, ruszty, metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, miedź surowa lub półprzetworzona, nakrętki metalowe, nity metalowe, obejmy do zamocowania
rur, metalowe, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, osłony
do rur metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie z miedzi, płyty
konstrukcyjne metalowe, pojemniki metalowe do magazynowania
lub transportu, pręty metalowe do spawania, przewody centralnego
ogrzewania, metalowe, przewody do drenażu metalowe, przewody
metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody rurowe metalowe, przewody, rurociągi zasilające, metalowe, rurowe przewody instalacyjne, rozgałęźne, metalowe,
rury centralnego ogrzewania, metalowe, rury i rurki metalowe, rury
i rurki ze stali, stal lana, staliwo, stal lub surówka, stal obręczowa, stal
surowa lub półprzetworzona, stopy stali, śruby do łączenia przewodów, metalowe, śruby metalowe, taśmy do związywania, metalowe,
taśmy ze stali, uchwyty i haki ścienne do mocowania rur, metalowe,
uszczelki metalowe, wiązadła metalowe, zaciski do rur lub kable
metalowe, zaciski i klamry metalowe, zawory do rur drenażowych
metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zawory, inne niż części
maszyn, metalowe, zbiorniki metalowe, złącza metalowe do kabli
nieelektryczne, złączki rur metalowe, 11 aparatura do podgrzewaczy
wody, aparatura do podgrzewaczy wody, aparatura do wentylacji
i klimatyzacji, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji
wodnych i gazowych, armatura do pieców, armatura do regulacji
urządzeń ogrzewania ściennego, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, bojlery, bojlery, nie będące częściami maszyn, części instalacji ogrzewniczych w zaworach termostatycznych, elementy grzejne, grzejniki,
grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, instalacje centralnego ogrzewania na gorącą wodę, instalacje centralnego
ogrzewania ściennego, instalacje do kąpieli, instalacje do klimatyzacji, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do wytwarzania
pary, instalacje klimatyzacyjne, instalacje podgrzewaczy, kabiny natryskowe, kaloryfery, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły
grzewcze, kotły parowe inne niż części maszyn, naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej
instalacji grzewczej, odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji
ogrzewania parowego, parniki, parowniki, piece, urządzenia grzewcze, piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejące, płyty grzejne,
płyty grzejne ścienne, podgrzewacze do kąpieli, podgrzewacze
wody, pompy cieplne, przenośne kabiny do łaźni tureckich, regulacja
wyciągów w ogrzewnictwie, regulatory do wyciągów w ogrzewnictwie, rekuperatory ciepła, rury do kotłów grzewczych, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, urządzenia do kąpieli, urządzenia do klimatyzacji, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania ścienne, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, wymienniki
ciepła, nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, zasobniki pary,
zasuwy, szybry, do wyciągów w ogrzewnictwie, zaślepki do grzejników, zbiorniki ciśnieniowe wody, żarniki elektryczne do ogrzewania,
42 analizy chemiczne, analizy wody, audyty energetyczne, badania
bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie
planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kontrola jakości, opracowywanie
projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych

1819

ogrzewania ściennego, projektowanie ogrzewania ściennego, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
testowanie materiałów.

(111) 305512
(220) 2017 03 23
(210) 469410
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 12
(732) KRZYŚKO-VASKOVIĆ ANNA NORTHGATE LOGISTICS, Pruszcz
Gdański, PL.
(540) nglt group
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 01.05.01, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 305513
(220) 2015 05 13
(210) 442463
(151) 2017 12 29
(441) 2015 08 31
(732) JUSZCZYK DOROTA PERSPEKT, Bielsko-Biała, PL.; URBAŃSKI
LESZEK TECHGEN, Serock, PL.
(540) OPEN GARDEN
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 programy komputerowe, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, elektroniczne nośniki danych, dane
zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, sprzęt i akcesoria
komputerowe, publikacje elektroniczne, 35 komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie
pozyskiwania, kompilacji, systematyzacji, sortowania i transkrypcji
danych oraz innych materiałów i elementów do komputerowych baz
danych i innych zbiorów informatycznych, usługi w zakresie przetwarzania, pobierania i wtórnego wykorzystywania danych oraz innych
materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
poprzez sieci komputerowe, sklepy internetowe towarów takich
jak: programy komputerowe, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, elektroniczne nośniki danych, dane zapisane
na elektronicznych nośnikach informacji, sprzęt i akcesoria komputerowe, publikacje elektroniczne, 42 projektowanie, aktualizacja, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie obsługi baz danych dostępnych
przez Internet i sieci komputerowe.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 305514
(220) 2015 11 12
(210) 449110
(151) 2017 11 30
(441) 2016 02 15
(732) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole, PL.
(540) V POLSKI KLASTER WETERYNARYJNY S
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 konsulting, badania marketingowe, marketing, media, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, agencje pracy, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, usługi pu-
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blic relations, kontakty z otoczeniem, tworzenie wizerunku firmy, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
biura pośrednictwa pracy, sprzedaż sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i weterynaryjnego, 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe,
dotacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 doradztwo zawodowe,
porady w zakresie edukacji lub szkolenia, edukacja, prowadzenie
studiów, szkoleń, kursów, nauczanie korespondencyjne, kształcenie
praktyczne, pokazy, warsztaty, organizowanie i prowadzenie, konferencji, zjazdów, sympozjów, seminariów, konkursów, organizowanie
targów, wystaw, organizowanie konkursów edukacyjnych, e-learing-szkolenia wykorzystujące media elektroniczne, sieć komputerową,
Internet, wspomaganie procesów dydaktycznych za pomocą komputerów osobistych i Internetu, 42 prace badawczo-rozwojowe,
opracowywanie nowoczesnych technologii i programów komputerowych, 44 prowadzenie badań lekarskich, klinicznych, weterynaryjnych, leczenie, rehabilitacja, opieka nad zwierzętami, prowadzenie
schronisk, usługi i porady telemedyczne, wypożyczanie sprzętu
medycznego, rehabilitacyjnego i weterynaryjnego, usługi farmaceutyczne, chirurgia plastyczna, porady psychologiczne, usługi kuracji
uzdrowiskowych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zabezpieczenia ochrony prawnej, doradztwo prawne .

(111) 305515
(220) 2016 02 18
(210) 452489
(151) 2016 11 09
(441) 2016 05 23
(732) NORMAN BENETT K. GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Komorów, PL.
(540) NORMAN BENETT GROUP
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej, działalność w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń.

Nr 5/2018

(111) 305517
(220) 2016 09 28
(210) 462063
(151) 2017 11 27
(441) 2017 07 17
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ PIERNICZKI NADZIEWANE o smaku
Truskawkowym W CZEKOLADZIE mini pyszności idź za smakiem
serca
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, brązowy, ciemnobrązowy,
czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 05.07.08, 02.01.04,
02.01.22, 27.07.01, 02.09.01, 08.01.09, 24.15.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 305518
(220) 2016 09 28
(210) 462065
(151) 2017 11 27
(441) 2017 07 17
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ PIERNICZKI NADZIEWANE o smaku
Wiśniowym W CZEKOLADZIE weź je ze sobą! serca biją słodko
(540)

(111) 305516
(220) 2016 09 28
(210) 462059
(151) 2017 12 07
(441) 2017 07 24
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ PIERNICZKI NADZIEWANE o smaku
Śliwkowym W CZEKOLADZIE pyszne drobnostki podziel się sercem!
(540)
Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, żółty, zielony, brązowy,
ciemnobrązowy, czarny, biały
(531) 02.01.04, 02.01.22, 02.09.01, 05.07.16, 08.01.09, 24.15.01,
27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 305519
(220) 2016 11 03
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 24
(732) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby, PL.
(540) okna aluminiowe.pl
(540)
Kolor znaku: fioletowy, ciemnoniebieski, żółty, zielony, brązowy,
ciemnobrązowy, czarny, biały
(531) 02.01.04, 02.01.23, 02.09.01, 05.07.14, 08.01.09, 24.15.01,
27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(210) 463495

Nr 5/2018
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(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały metalowe na rusztowania budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy łączące, wyroby ślusarskie dla budownictwa, okucia
metalowe, okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia
do drzwi i okien, osprzęt metalowy do drzwi i okien, ościeżnice
metalowe, progi metalowe, ramy do okien metalowe, drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe eliminujące
trzaskanie, bramy metalowe, schody metalowe, stopnie schodów
metalowe, obudowy schodów metalowe, barierki balkonowe
metalowe, daszki metalowe, pokrycia metalowe dachów, kosze
dachowe metalowe, kominy metalowe, gzymsy metalowe, przegrody metalowe, stropy metalowe, ściany osłonowe, ściany metalowe, konstrukcje stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
płyty konstrukcyjne metalowe, podłużnice metalowe, kratownice metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych, panele
konstrukcyjne metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa,
słupy metalowe, słupy metalowe konstrukcyjne, słupy i stemple
podporowe metalowe, pomosty prefabrykowane metalowe, rusztowania metalowe, okładziny metalowe, płytki metalowe, metalowe okładziny elewacyjne, żaluzje metalowe, metalowe elementy
konstrukcyjne do instalacji solarnych, metalowe konstrukcje nośne szklarni, słupy ogłoszeniowe metalowe, szyldy metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, budowlane
konstrukcje aluminiowo-szklane, barierki aluminiowe, parapety
aluminiowe do okien, kształtowniki aluminiowe, profile aluminiowe do mebli, okucia metalowe do mebli, kołka samonastawne
do mebli metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, ramy okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, szkło budowlane, szkło bezodpryskowe, szkło okienne dla budownictwa, budynki przenośne niemetalowe, szklarnie
przenośne niemetalowe, 35 zestawienie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, usługi informacyjne w zakresie działań gospodarczych świadczonych on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i Internetu, badania rynkowe, analiza
kosztów, informacja o działaniach gospodarczych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, pokazy towarów, prezentowanie produktów w, mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, telefoniczne udzielanie informacji, telemarketing, usługi marketingowe, wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, wyszukiwanie informacji w programach komputerowych dla osób trzecich, 37 usługi budowlane, usługi montażowe,
montaż rusztowań, montaż konstrukcji budowlanych metalowych, aluminiowych i aluminiowo-szklanych, montaż ślusarki aluminiowej otworowej w postaci: okien, okien dachowych, drzwi,
montaż ścianek działowych i przegród, zabudowa wnętrz, usługi
remontowe w zakresie stolarki budowlanej, budowa pawilonów
i sklepów targowych, usługi dekarskie, wykonywanie pokryć dachowych, usługi budowlane w zakresie elewacji, montaż okładzin
szklanych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie konstrukcji metalowych, izolowanie budynków, wynajem sprzętu
budowlanego, 42 hosting, projektowanie budowlane, kontrola
jakości, miernictwo, stylizacja, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi architektoniczne, usługi
inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(111) 305520
(220) 2016 12 23
(151) 2017 12 06
(441) 2017 07 24
(732) PACHOWSKI ADRIAN, Warszawa, PL.
(540) SV SWIM VICTORY Est.2016

(210) 465617
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(540)

(531) 02.01.08, 27.07.01, 27.05.01, 27.05.22, 26.11.11, 26.03.04,
26.01.01, 26.01.14, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 41 zawody sportowe, organizowanie obozów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, sport, wypożyczanie sprzętu, nauczanie i usługi trenerskie, zawodowe porady w zakresie edukacji
i kształcenia, nauka doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych,
studia filmowe, wynajmowanie obiektów sportowych (stadiony).
(111) 305521
(220) 2017 01 30
(210) 466867
(151) 2017 09 20
(441) 2017 04 24
(732) PRACOWNIA SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRACOWNIA SUSHI
(540)

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 43 przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie
jedzenia i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 305522
(220) 2017 03 25
(210) 469496
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 17
(732) FRACTHON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FRACTHON
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa handlowego, usługi
informacji handlowej, usługi promocyjne, informacyjne, reklamowe,
marketingowe, dystrybucja materiałów promocyjnych i reklamowych, prace biurowe, usługi księgowe, 36 usługi finansowe, w tym
pośrednictwa finansowego, doradztwo finansowe, w tym w zakresie
inwestycji, kredytów i pożyczek, leasingów, usługi udzielania kredytów i pożyczek, usługi leasingowe, usługi pośrednictwa w uzyskiwaniu kredytów, pożyczek i pośrednictwa leasingowego, usługi
i doradztwo inwestycyjne, usługi i doradztwo związane z obrotem
papierami wartościowymi, usługi i doradztwo związane z ubezpieczeniami, w tym z zabezpieczeniem emerytalnym, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, wyceny, oceny, analizy, prognozy, badania i planowanie finansowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe, zarządzanie
finansami, doradztwo podatkowe, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, finansowanie nieruchomości, dzierżawa i najem nieruchomości, oceny
i wyceny nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo
dotyczące nieruchomości, w tym doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, 45 usługi prawne związane z rynkiem kapitałowym, obrotem nieruchomościami.
(111) 305523
(151) 2017 11 24

(220) 2017 03 27
(441) 2017 06 26

(210) 469516
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(732) SKYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SKYNET WYŻSZY POZIOM KOMUNIKACJI
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 01.01.01
(510), (511) 38 agencje informacyjne, fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie online kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 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 elektronicznej), usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi
teleksowe, usługi trasowania i podłączania usługi do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne),
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu 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, dystrybucja za pomocą kabli, 42 przechowywanie danych elektronicznych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 305524
(220) 2017 03 30
(210) 469733
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 05
(732) MAXAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) CLIMATEO
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, wiertarki elektryczne, narzędzia elektryczne, pompy elektryczne, odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne, odkurzacze domowe, odkurzacze
samochodowe, odkurzacze bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze
ręczne, elektryczne domowe odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia
powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do celów
przemysłowych, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze
do użytku domowego, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], odkurzacze elektryczne do użytku domowego, przemysłowe maszyny
do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych
i przemysłowych, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze],
kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne kosiarki do trawy, mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny do czyszczenia
ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do-) pod wysokim ciśnieniem,
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9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem,
regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, elektroniczne regulatory,
regulatory temperatury, regulatory ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory napięcia,
elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości [elektroniczne], regulatory prędkości [elektryczne], sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia sterujące oświetleniem, anemometry, czujniki, czujniki gazu, czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe,
czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury wody,
regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czujniki odległości,
czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła, detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku węgla, urządzenia do regulowania
kotłów, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, 11 kominki elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja],
klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza,
elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze powietrza [do celów domowych], elektryczne nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory
gazu, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylatory
stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane przy oknach
[do celów przemysłowych], parowniki do klimatyzatorów, wentylatory
osiowe, wentylatory elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory
wywiewne, wentylatory radialne, wentylatory stołowe, wentylatory
sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentylatory wyciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wentylatory chłodzące,
elektryczne wentylatory okienne, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory elektryczne,
wentylatory do klimatyzacji, elektryczne grzejniki wentylatorowe,
wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry
kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejniki
przemysłowe, konwektory [grzejniki], grzejniki akumulacyjne, domowe grzejniki, grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, grzejniki UV,
grzejniki [kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki
promiennikowe, promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pojazdów, elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki do pomieszczeń, chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodnice
do pieców, chłodnice i podgrzewacze wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji
grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe
do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe do domowych
instalacji ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne,
oświetlenie solarne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne,
oświetlenie sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie dachowe
[lampy], oświetlenie nastrojowe LED, ogrzewacze powietrza, ogrzewacze do pomieszczeń, piece olejowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], okapy pochłaniające dym, wyciągi kuchenne
[okapy], okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, okapy pochłaniające parę do kominków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu,
wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], wentylatory do urządzeń
wyciągowych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych,
instalacje wentylacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje oświetleniowe, instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyjne,
instalacje grzewcze, podgrzewacze (instalacje-), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje
klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych],
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centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje
wentylacyjne do kuchni, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, grille gazowe, grille
elektryczne, grille do gotowania, grille na węgiel drzewny, grille węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa [baseny
podgrzewane], kanały dymowe do kotłów grzewczych, dmuchawy
elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza do urządzeń
klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży
stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: sprężarki
do klimatyzatorów powietrza, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, wiertarki elektryczne, narzędzia elektryczne, pompy
elektryczne, odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne,
odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe, odkurzacze bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne domowe
odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze
do odsysania płynów, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze do użytku domowego, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, maszyny do czyszczenia
przemysłowego [odkurzacze], odkurzacze elektryczne do użytku domowego, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze],
odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, zasysające maszyny
do czyszczenia [odkurzacze], kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne
kosiarki do trawy, mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe
do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do-) pod wysokim
ciśnieniem, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, elektroniczne
regulatory, regulatory temperatury, regulatory ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory napięcia, elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości
[elektroniczne], regulatory prędkości [elektryczne], sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia sterujące oświetleniem,
anemometry, czujniki, czujniki gazu, czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe, czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czujniki
odległości, czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła, detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku węgla, urządzenia
do regulowania kotłów, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji
klimatyzacyjnych, kominki elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja],
klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza,
elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze powietrza [do celów domowych], elektryczne nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory
gazu, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylatory
stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane przy oknach
[do celów przemysłowych], parowniki do klimatyzatorów, wentylatory
osiowe, wentylatory elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory
wywiewne, wentylatory radialne, wentylatory stołowe, wentylatory
sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentylatory wyciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wentylatory chłodzące,
elektryczne wentylatory okienne, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory elektryczne,
wentylatory do klimatyzacji, elektryczne grzejniki wentylatorowe,
wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry
kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejniki
przemysłowe, konwektory [grzejniki], grzejniki akumulacyjne, domowe grzejniki, grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, grzejniki uv,
grzejniki [kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki
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promiennikowe, promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pojazdów, elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki do pomieszczeń, chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodnice
do pieców, chłodnice i podgrzewacze wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji
grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe
do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe do domowych
instalacji ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne,
oświetlenie solarne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne,
oświetlenie sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie dachowe
[lampy], oświetlenie nastrojowe LED, ogrzewacze powietrza, ogrzewacze do pomieszczeń, piece olejowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], okapy pochłaniające dym, wyciągi kuchenne
[okapy], okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, okapy pochłaniające parę do kominków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego), wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu,
wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], wentylatory do urządzeń
wyciągowych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych,
instalacje wentylacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje oświetleniowe, instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyjne,
instalacje grzewcze, podgrzewacze (instalacje-), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje
klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych],
centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje
wentylacyjne do kuchni, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, grille gazowe, grille
elektryczne, grille do gotowania, grille na węgiel drzewny, grille węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa [baseny
podgrzewanej, kanały dymowe do kotłów grzewczych, dmuchawy
elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza do urządzeń
klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], rurowe przewody metalowe do instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, powietrznych, gazowych, grzewczych, chłodniczych,
sanitarnych, kominowych, drenażowych, metalowe: złączki, kształtki,
zawory, krany, klamry, dysze, kołnierze, pierścienie, zaciski, opaski zaciskowe, obejmy, obręcze, naciągi, napinacze, drobnica metalowa, metalowe: liny, druty, pasy, taśmy, siatka, zasłony, kraty, osłony, przegrody,
metalowe: zbiorniki, pojemniki, pudełka, skrzynie, skrzynki, metalowe:
kominy, nasady kominowe, trzony kominowe, metalowe: kabiny kąpielowe, elektryczne instalacje, urządzenia i przyrządy liczące, pomiarowe i kontrolno-sterujące, liczniki, mierniki, wskaźniki poziomu cieczy,
urządzenia do: analizy inne niż do celów medycznych, kontroli i regulacji temperatury, jonizacji, uzdatniania powietrza, wyłączniki samoczynne i zdalnie sterowane, wskaźniki: ciśnienia, ilości, prędkości, wilgotnościomierze, wykrywacze dymu i gazów, wzorniki (przyrządy
pomiarowe), zawory elektromagnetyczne (przełączniki), instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura (w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, wyciągu płynów,
grzewcze, chłodnicze, sanitarne, kominowe, do uzdatniania wody, suszenia, nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji,
piece płomieniowe, elektryczne, mikrofalowe: przemysłowe, gastronomiczne, domowe, filtry płynów, kabiny natryskowe, generatory,
dmuchawy, chłodnie, komory chłodnicze, lady chłodnicze, szafy
chłodnicze, lodówki, zamrażarki, zespoły, podzespoły, osprzęt, części,
wyposażenie do wymienionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek, ogłoszeń reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych,
marketing i reklama społeczna, badania i analizy rynku i opinii publicznej, sondaże, ekspertyzy oraz prognozy rynkowe i ekonomiczne, doradztwo i informacja w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, dobór personelu, działalność
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polegająca na zaopatrywaniu osób trzecich w towary lub usługi, analizy kosztów, reprezentacja o charakterze handlowym interesów podmiotów zrzeszonych w organizacji pracodawców, wytwórców, producentów, usługodawców lub w innej organizacji o charakterze
gospodarczym albo zawodowym, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zarządzanie grupą przedsiębiorstw, organizowanie sieci
przedsiębiorców, organizowanie wystaw, targów, forów reklamowych
lub handlowych, promocyjnych, pokazy sprzętu z zakresu wentylacji,
klimatyzacji i zarządzania powietrzem, 37 instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja
systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], usługi
uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych,
usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, budowa
szybów wentylacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, usługi
czyszczenia przewodów wentylacyjnych, usługi naprawy kotłów, konserwacja instalacji przemysłowych, montaż urządzeń grzewczych,
montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji centralnego
ogrzewania, 42 usługi w zakresie: badań naukowych, badawczo-rozwojowych, badań i analiz inżynieryjnych (w tym chemicznych i ochrony środowiska), opinii technicznych, doradztwa w zakresie projektowania i doboru urządzeń, usługi projektowe w zakresie instalacji,
urządzeń, aparatury, armatury, wyposażenia w dziedzinach: wentylacji, klimatyzacji, nawiewu, ogrzewnictwa, chłodnictwa, sanitarnej, kominowej, ekologii, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, suszenia,
nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, tworzenia oprogramowania komputerowego, testowania, planowania.

(111) 305525
(220) 2017 03 30
(210) 469749
(151) 2017 12 06
(441) 2017 06 12
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OSIEDLE MIESZKANIOWE CYBERNETYKI 17
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury,
ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty
foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów
niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania
operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami
wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również
w sieci on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania trans-
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akcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości,
37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych,
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących
obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży
i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi
parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów,
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy,
ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie architektury i technologii, usługi
projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi
w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych,
geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych
dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska,
planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu,
opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości,
44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania
i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 305526
(220) 2017 03 30
(210) 469760
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) MAXAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) EBERG
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 7 sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, wiertarki elektryczne, narzędzia elektryczne, pompy elektryczne, odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne, odkurzacze domowe, odkurzacze
samochodowe, odkurzacze bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze
ręczne, elektryczne domowe odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia
powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do celów
przemysłowych, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze
do użytku domowego, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, maszyny do czyszczenia przemysłowego {odkurzacze}, odkurzacze elektryczne do użytku domowego, przemysłowe maszyny
do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych
i przemysłowych, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze],
kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne kosiarki do trawy, mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny do czyszczenia
ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do-) pod wysokim ciśnieniem,
9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem,
regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, elektroniczne regulatory,
regulatory temperatury, regulatory ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termicz-
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ne, regulatory termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory napięcia,
elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości [elektroniczne], regulatory prędkości [elektryczne], sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia sterujące oświetleniem, anemometry, czujniki, czujniki gazu, czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe,
czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury wody,
regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czujniki odległości,
czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła, detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku węgla, urządzenia do regulowania
kotłów, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, 11 kominki elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja],
klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza,
elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze powietrza [do celów domowych], elektryczne nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory
gazu, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylatory
stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane przy oknach
[do celów przemysłowych), parowniki do klimatyzatorów, wentylatory
osiowe, wentylatory elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory
wywiewne, wentylatory radialne, wentylatory stołowe, wentylatory
sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentylatory wyciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wentylatory chłodzące,
elektryczne wentylatory okienne, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory elektryczne,
wentylatory do klimatyzacji, elektryczne grzejniki wentylatorowe,
wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry
kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejniki
przemysłowe, konwektory [grzejniki], grzejniki akumulacyjne, domowe grzejniki, grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, grzejniki UV,
grzejniki [kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki
promiennikowe, promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pojazdów, elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki do pomieszczeń, chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodnice
do pieców, chłodnice i podgrzewacze wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji
grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe
do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe do domowych
instalacji ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne,
oświetlenie solarne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne,
oświetlenie sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie dachowe
[lampy], oświetlenie nastrojowe LED, ogrzewacze powietrza, ogrzewacze do pomieszczeń, piece olejowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego), piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego), piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], okapy pochłaniające dym, wyciągi kuchenne
[okapy], okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, okapy pochłaniające parę do kominków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu,
wyciągi [wentylacyjne łub klimatyzacyjne], wentylatory do urządzeń
wyciągowych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych,
instalacje wentylacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje oświetleniowe, instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyjne,
instalacje grzewcze, podgrzewacze (instalacje-), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje
klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjnej, instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych],
centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje
wentylacyjne do kuchni, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, grille gazowe, grille
elektryczne, grille do gotowania, grille na węgiel drzewny, grille węglo-
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we do celów domowych, elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa [baseny
podgrzewane], kanały dymowe do kotłów grzewczych, dmuchawy
elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza do urządzeń
klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: sprężarki
do klimatyzatorów powietrza, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, wiertarki elektryczne, narzędzia elektryczne, pompy
elektryczne, odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne,
odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe, odkurzacze bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne domowe
odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze
do odsysania płynów, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze do użytku domowego, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, maszyny do czyszczenia
przemysłowego [odkurzacze], odkurzacze elektryczne do użytku domowego, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze],
odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, zasysające maszyny
do czyszczenia [odkurzacze], kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne
kosiarki do trawy, mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe
do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do-) pod wysokim
ciśnieniem, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, elektroniczne
regulatory, regulatory temperatury, regulatory ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory termiczne (termostaty), indukcyjne regulatory napięcia, elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości
(elektroniczne), regulatory prędkości [elektryczne), sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia sterujące oświetleniem,
anemometry, czujniki, czujniki gazu, czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe, czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czujniki
odległości, czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła, detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku węgla, urządzenia
do regulowania kotłów, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji
klimatyzacyjnych, kominki elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja],
klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza,
elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze powietrza [do celów domowych), elektryczne nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory
gazu, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylatory
stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane przy oknach
[do celów przemysłowych), parowniki do klimatyzatorów, wentylatory
osiowe, wentylatory elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory
wywiewne, wentylatory radialne, wentylatory stołowe, wentylatory
sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentylatory wyciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wentylatory chłodzące,
elektryczne wentylatory okienne, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory elektryczne,
wentylatory do klimatyzacji, elektryczne grzejniki wentylatorowe,
wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry
kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejniki
przemysłowe, konwektory [grzejniki], grzejniki akumulacyjne, domowe grzejniki, grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, grzejniki UV,
grzejniki [kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki
promiennikowe, promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pojazdów, elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki do pomieszczeń, chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodnice
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do pieców, chłodnice i podgrzewacze wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji
grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe
do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe do domowych
instalacji ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne,
oświetlenie solarne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne,
oświetlenie sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie dachowe
[lampy], oświetlenie nastrojowe led, ogrzewacze powietrza, ogrzewacze do pomieszczeń, piece olejowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], piece węglowe (ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego), piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego), okapy pochłaniające dym, wyciąg) kuchenne
(okapy), okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, okapy pochłaniające parę do kominków, kuchenne
okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego), wyciągi
kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi
[wentylacyjne lub klimatyzacyjne), wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, instalacje wentylacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje
oświetleniowe, instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, podgrzewacze (instalacje-), instalacje klimatyzacyjne,
domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjnej, instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie,
centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje wentylacyjne do kuchni, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów
wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, grille gazowe, grille elektryczne, grille do gotowania, grille na węgieł drzewny, grille węglowe
do celów domowych, elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie
ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], SPA [baseny podgrzewane], kanały dymowe do kotłów grzewczych, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych],
rurowe przewody metalowe do instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, powietrznych, gazowych, grzewczych, chłodniczych, sanitarnych, kominowych, drenażowych, metalowe: złączki, kształtki, zawory,
krany, klamry, dysze, kołnierze, pierścienie, zaciski, opaski zaciskowe,
obejmy, obręcze, naciąg!, napinacze, drobnica metalowa, metalowe:
liny, druty, pasy, taśmy, siatka, zasłony, kraty, osłony, przegrody, metalowe: zbiorniki, pojemniki, pudełka, skrzynie, skrzynki, metalowe: kominy, nasady kominowe, trzony kominowe, metalowe: kabiny kąpielowe, elektryczne instalacje, urządzenia i przyrządy liczące, pomiarowe
i kontrolno-sterujące, liczniki, mierniki, wskaźniki poziomu cieczy,
urządzenia do: analizy inne niż do celów medycznych, kontroli t regulacji temperatury, jonizacji, uzdatniania powietrza, wyłączniki samoczynne i zdalnie sterowane, wskaźniki: ciśnienia, ilości, prędkości, wilgotnościomierze, wykrywacze dymu i gazów, wzorniki (przyrządy
pomiarowe), zawory elektromagnetyczne (przełączniki), instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura (w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, wyciągu płynów,
grzewcze/ chłodnicze, sanitarne, kominowe, do uzdatniania wody, suszenia, nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji,
piece płomieniowe, elektryczne, mikrofalowe: przemysłowe, gastronomiczne, domowe, filtry płynów, kabiny natryskowe, generatory,
dmuchawy, chłodnie, komory chłodnicze, lady chłodnicze, szafy
chłodnicze, lodówki, zamrażarki, zespoły, podzespoły, osprzęt, części,
wyposażenie do wymienionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek, ogłoszeń reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych,
marketing i reklama społeczna, badania i analizy rynku i opinii publicznej, sondaże, ekspertyzy oraz prognozy rynkowe i ekonomiczne, doradztwo i informacja w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, dobór personelu, działalność
polegająca na zaopatrywaniu osób trzecich w towary lub usługi, analizy kosztów, reprezentacja o charakterze handlowym interesów podmiotów zrzeszonych w organizacji pracodawców, wytwórców, producentów, usługodawców lub w innej organizacji o charakterze
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gospodarczym albo zawodowym, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zarządzanie grupą przedsiębiorstw, organizowanie sieci
przedsiębiorców, organizowanie wystaw, targów, forów reklamowych
lub handlowych, promocyjnych, pokazy sprzętu z zakresu wentylacji,
klimatyzacji i zarządzania powietrzem.

(111) 305527
(220) 2017 04 01
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) GETBOL CUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GETBOL 2002
(540)

(210) 469870

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.16, 01.01.05, 01.01.10, 29.01.13, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, kultura
fizyczna, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], nauka gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, organizowanie obozów sportowych, prowadzenie kursów
instruktażowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie balów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi związane
z dyskotekami, wypożyczenie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie stadionów, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, informacja o rozrywce, informacja o rekreacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie informacji
sportowej.
(111) 305528
(220) 2017 04 07
(210) 470133
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) R polska strefa!
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 04.05.05, 16.03.13, 24.17.04
(510), (511) 9 programy komputerowe oraz systemy informatyczne
rezerwacji turystycznej, w tym wycieczek, podróży, noclegów, hoteli,
posiłków, transportu, 35 reklama, usługi reklamy, zarządzanie administracyjne hotelami, 39 prowadzenie agencji i biur turystycznych
oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów),
organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym
rezerwacji miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek
typu wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz
transportu przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowego, w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu
wodnego rzecznego l Innego śródlądowego oraz morskiego, w tym:
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barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu
powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa w transporcie, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania
oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe
i turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów
turystycznych, moteli, kempingów, usługi barowe oraz posiłków restauracyjnych, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kantyn,
kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych.

(111) 305529
(220) 2017 04 24
(210) 470826
(151) 2017 12 05
(441) 2017 07 03
(732) OLECH MARIUS, Gdańsk, PL.
(540) GLAMOUR
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze, lody,
przyprawy, produkty zbożowe, cukier, ciasta w proszku, budynie, kisiel, mąka i produkty na bazie mąki, czekolada oraz wyroby i napoje
na bazie czekolady, kakao oraz wyroby i napoje na bazie kakao, kawa
oraz wyroby i napoje na bazie kawy, herbata i napoje na bazie herbaty, guma do żucia, sosy, majonez, makaron i wyroby oraz potrawy na bazie makaronu, miód, mesli, kukurydza prażona, musztarda,
ozdoby jadalne do ciast, pizza, pierogi, placki, kluski, knedle, naleśniki, ozdoby choinkowe jadalne, płatki zbożowe, ryż i potrawy na bazie
ryżu, sushi, potrawy na bazie składników w tej klasie, 32 piwo, napoje
bezalkoholowe, napoje energetyczne, soki i nektary owocowe i warzywne, 33 napoje alkoholowe, wyroby spirytusowe, wódka, wino,
36 administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż
nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, 43 usługi hotelowe.
(111) 305530
(220) 2017 05 10
(210) 471482
(151) 2017 12 04
(441) 2017 07 10
(732) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)
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mąki, potrawy na bazie roślin zbożowych i kasz spożywczych, przekąski na bazie zbóż, makarony spożywcze, potrawy z makaronu, makaron sojowy, makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty
zbożowe), chrupki zbożowe, batony zbożowe, ciastka ryżowe, wątle
ryżowe, wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól niskosodowa, musztarda,
ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, zioła do celów spożywczych.

(111) 305531
(220) 2017 05 10
(210) 471483
(151) 2017 12 04
(441) 2017 07 10
(732) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DZIKI DOSTAWCA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 03.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone rośliny strączkowe,
nasiona jadalne, owoce suszone, jagody konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, kandyzowane przekąski owocowe,
przekąski z owoców, chipsy owocowe, chipsy warzywne, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie soi,
hummus (pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona soja, tofu,
przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki warzywne, gotowe dania warzywne,
zupy błyskawiczne, przetworzona spirulina, wodorosty jadalne, algi
do żywności dla ludzi, przetworzone korzenie, aloes spożywczy.
(111) 305532
(220) 2017 05 10
(210) 471484
(151) 2017 12 04
(441) 2017 07 10
(732) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) RANNY PTASZEK
(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnobrązowy
(531) 03.01.08, 03.05.03, 03.05.05, 03.05.01, 03.07.06, 05.01.01,
26.11.03, 05.03.11, 29.01.12
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone rośliny strączkowe,
nasiona jadalne, owoce suszone, jagody konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, kandyzowane przekąski owocowe,
przekąski z owoców, chipsy owocowe, chipsy warzywne, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie soi.
hummus (pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona soja. tofu.
przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki warzywne, gotowe dania warzywne, zupy błyskawiczne, przetworzona spirulina. wodorosty jadalne,
algi do żywności dla łudzi, przetworzone korzenie, aloes spożywczy,
30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, ryż,
gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu, kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane, owsianka, muesli, przekąski wytwarzane z muesli, śniadaniowe płatki ryżowe, jęczmień do spożycia
przez ludzi, kuskus, tapioka, sago, mąka zbożowa, mąka ziemniaczana,
mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka sojowa, mąka spożywcza, potrawy na bazie

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 03.07.21, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty
i kakao, ryż, gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu,
kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe
artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane, owsianka, muesli. przekąski wytwarzane z muesli. śniadaniowe płatki ryżowe, jęczmień do spożycia przez ludzi, kuskus, tapioka, sago, mąka zbożowa,
mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka z roślin
strączkowych do celów spożywczych, mąka sojowa, mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie roślin zbożowych i kasz
spożywczych, przekąski na bazie zbóż, makarony spożywcze, potrawy
z makaronu, makaron sojowy, makaron ryżowy, preparaty zbożowe,
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chipsy (produkty zbożowe), chrupki zbożowe, batony zbożowe, ciastka
ryżowe, wafle ryżowe, wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól niskosodowa, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, zioła do celów spożywczych.

(111) 305533
(220) 2017 05 10
(210) 471485
(151) 2017 12 04
(441) 2017 07 10
(732) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GŁODNY WILK
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone rośliny strączkowe,
nasiona jadalne, owoce suszone, jagody konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, kandyzowane przekąski owocowe,
przekąski z owoców, chipsy owocowe, chipsy warzywne, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie soi,
hummus (pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona soja, tofu,
przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki warzywne, gotowe dania warzywne, zupy błyskawiczne, przetworzona spirulina, wodorosty jadalne,
algi do żywności dla ludzi, przetworzone korzenie, aloes spożywczy,
30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, ryż,
gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu, kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane, owsianka, muesli, przekąski wytwarzane z muesli, śniadaniowe płatki ryżowe, jęczmień do spożycia
przez ludzi, kuskus, tapioka, sago, mąka zbożowa, mąka ziemniaczana,
mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka sojowa, mąka spożywcza, potrawy na bazie
mąki, potrawy na bazie roślin zbożowych i kasz spożywczych, przekąski na bazie zbóż, makarony spożywcze, potrawy z makaronu, makaron sojowy, makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty
zbożowe), chrupki zbożowe, batony zbożowe, ciastka ryżowe, wafle
ryżowe, wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól niskosodowa, musztarda,
ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, zioła do celów spożywczych.
(111) 305534
(220) 2017 05 10
(210) 471486
(151) 2017 12 04
(441) 2017 07 10
(732) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WILK SYTY I OWCA CAŁA
(540)

Kolor znaku: różowy, brązowy, żółty
(531) 03.01.08, 03.04.11, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzech przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone rośliny strączkowe, nasiona jadalne, owoce suszone, jagody konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, kandyzowane przekąski
owocowe, przekąski z owoców, chipsy owocowe, chipsy warzywne,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie soi, hummus (pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona
soja, tofu, przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, pasty do kromek zawierające tłuszcz, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki warzywne, gotowe dania
warzywne, zupy błyskawiczne, przetworzona spirulina, wodorosty
jadalne, algi do żywności dla ludzi, przetworzone korzenie, aloes
spożywczy, 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty
i kakao, ryż, gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu,
kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe
artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane, owsianka, muesli, przekąski wytwarzane z muesli, śniadaniowe płatki ryżowe, jęczmień do spożycia przez ludzi, kuskus, tapioka, sago, mąka zbożowa,
mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka z roślin
strączkowych do celów spożywczych, mąka sojowa, mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie roślin zbożowych i kasz
spożywczych, przekąski na bazie zbóż, makarony spożywcze, potrawy z makaronu, makaron sojowy, makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty zbożowe), chrupki zbożowe, batony zbożowe,
ciastka ryżowe, wafle ryżowe, wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól
niskosodowa, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos
sojowy, przyprawy, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, zioła do celów
spożywczych.

(111) 305535
(220) 2017 05 17
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) CELIKO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) FRUPP
(540)

(210) 471769

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 29 owoce suszone, chrupki owocowe, chipsy owocowe,
przekąski na bazie owoców.
(111) 305536
(220) 2017 05 17
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) CELIKO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) FRUPP
(540)

(210) 471770

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 29 owoce suszone, chrupki owocowe, chipsy owocowe,
przekąski na bazie owoców.
(111) 305537
(220) 2017 05 26
(210) 472212
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 31
(732) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów Małopolski, PL.
(540) PZL SĘDZISZÓW SKUTECZNA OCHRONA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, srebrny, biały, różowy
(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 filtry oleju, filtry paliwa, filtry hydrauliczne, filtry powietrza do silników samochodowych, 11 filtry powietrza, filtry kabiny.
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(111) 305538
(220) 2017 05 26
(210) 472213
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 31
(732) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów Małopolski, PL.
(540) PZL SĘDZISZÓW
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, srebrny, biały, różowy
(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 filtry oleju, filtry paliwa, filtry hydrauliczne, filtry powietrza do silników samochodowych, 11 filtry powietrza, filtry kabiny.
(111) 305539
(220) 2017 05 26
(210) 472217
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 31
(732) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów Małopolski, PL.
(540) PZL
(540)

Kolor znaku: czerwony, srebrny, biały, różowy
(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 filtry oleju, filtry paliwa, filtry hydrauliczne, filtry powietrza do silników samochodowych, 11 filtry powietrza, filtry kabiny.
(111) 305540
(220) 2017 05 31
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) BITNER SYLWIA TRZY E, Marki, PL.
(540) KOKOSI
(540)

(510), (511) 31 pokarm dla psów i kotów, pasze suche granulowane, gryzaki, suszone preparowane kości, kiełbasy, konserwy mięsne,
konserwy mięsno warzywne, mięso mrożone, preparaty odżywcze
wytwarzane z naturalnych surowców.

(111) 305542
(220) 2015 11 30
(210) 449799
(151) 2017 10 31
(441) 2016 02 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki Dolnośląskie
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 305543
(220) 2015 05 22
(151) 2017 12 08
(441) 2015 08 31
(732) Beiersdorf AG, Hamburg, DE.
(540) NIVEA BLUE STORE
(540)

(210) 442837

(210) 472377

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty
(531) 03.07.03, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 pieluchy, pieluchomajtki, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, majtki higieniczne, majtki
menstruacyjne, opaski higieniczne, tampony higieniczne, tampony
menstruacyjne, taśmy do podpasek, wkładki laktacyjne, 25 odzież:
bandany na szyję, bielizna osobista, chusty, czapki, nakrycia głowy,
fartuchy, getry, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki gimnastyczne, majtki, piżamy, poncza, śliniaki, wyprawka dziecięca ubraniowa.
(111) 305541
(220) 2014 12 23
(210) 437237
(151) 2016 02 15
(441) 2015 04 13
(732) ANDRZEJ JAGODZIŃSKI „KYNOS” NATURAL PET FOODS,
Chojnice, PL.
(540) KYNOS
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 03.01.16, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
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Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 07.01.24, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, preparaty do opalania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, kremy,
balsamy, olejki do opalania, preparaty do pielęgnacji ust i ciała, perfumy, dezodoranty osobiste, wody toaletowe, płyny kosmetyczne,
chusteczki papierowe, mydła, mydła w płynie, szampony, preparaty
do mycia włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, proszki, oleje
czyszczące, talk, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele do kąpieli,
kremy kosmetyczne, olejki nielecznicze, wody toaletowe, 16 broszury, foldery, zdjęcia, serwetki papierowe, kalendarze, katalogi, ulotki,
czasopisma, plakaty, opakowania papierowe, naklejki, podkładki
pod piwo, przyrządy do pisania, serwetki, opakowania do nagród,
długopisy, 35 usługi reklamowe i marketingowe, marketing bezpośredni, reklama elektroniczna.
(111) 305544
(220) 2017 06 19
(210) 473019
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FIGLOVE
(510), (511) 3 nielecznicze środki czyszczące do higieny intymnej,
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących jako
przybory toaletowe, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
5 intymne preparaty nawilżające, mydła dezynfekujące, 10 artykuły
antykoncepcyjne, gumowe lalki jako akcesoria seksualne, prezerwatywy, zabawki erotyczne, 25 bielizna osobista, body jako bielizna,
gorsety jako bielizna damska, halki jako bielizna.
(111) 305545
(220) 2017 06 19
(210) 473039
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) ASCELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Zachariaszowska, PL.
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(540) CENEOLEK
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 24.13.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 44 higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 305546
(220) 2017 06 26
(151) 2017 12 01
(441) 2017 07 31
(732) FUNDACJA SENSORIA, Wrocław, PL.
(540) BOHATERON WŁĄCZ HISTORIĘ
(540)

(210) 473371

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, jasnoszary,
ciemnoszary, szary
(531) 23.05.05, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, publikacja tekstów reklamowych i promocyjnych związanych z edukacją historyczną, tj. materiałów drukowanych, filmów edukacyjnych, public relations, 41 organizacja wydarzeń dotyczących projektu, spotkania z powstańcami warszawskimi
oraz uczestnikami projektu kartka dla powstańca, prowadzenie zajęć
edukacyjnych o tematyce historycznej, organizowanie i obsługa wydarzeń związanych z szerzeniem wiedzy historycznej.
(111) 305547
(220) 2017 06 19
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 31
(732) IKEA Centres A/S, Kastrup, DK.
(540) SKENDE SHOPPING
(540)

(210) 473055

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały
(531) 26.04.07, 10.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamowanie towarów
innych sprzedawców, umożliwiające klientom wygodne oglądanie
i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług
innych dostawców, umożliwiające klientom dogodne obejrzenie
i porównanie usług tych dostawców, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie biznesowe dla sklepów, biznesowe
zarządzanie dotyczące nieruchomości [dla innych], biznesowe zarządzanie dla hoteli, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama zewnętrzna, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych,
produktów optycznych, domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, reklama
korespondencyjna, reklamy telewizyjne, wynajmowanie urządzeń
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i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie administracji biurowej
[dla osób trzecich], prezentowanie w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej następujących produktów: wszelkiego rodzaju żywności,
napojów, odzieży i akcesoriów, obuwia, wyrobów ze skóry i imitacji
skóry, kosmetyków, środków higienicznych, chemii gospodarczej,
chemii budowlanej, materiałów budowlanych, mebli, wyrobów
z tworzyw sztucznych, dekoracji, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów pościelowych, tekstyliów, tkanin, dywanów, przyborów kuchennych, towarów przemysłowych, artykułów dla zwierząt,
sprzętu elektronicznego, instrumentów muzycznych, sprzętu oraz
akcesoriów sportowych, artykułów do fitnessu, zabawek, gier, wyposażenia dla dziecięcych placów zabaw, narzędzi, artykułów do majsterkowania, artykułów podróżnych, walizek, artykułów szkolnych,
artykułów papierniczych, artykułów dom malowania i rysowania,
gazet, książek, artykułów i sprzętu ogrodniczego, artykułów motoryzacyjnych, samochodów i motocykli, farmaceutyków i produktów
medycznych, produktów optycznych, tytoniu i wyrobów dla palaczy, rękodzielniczych wyroby z tekstyliów, drewna, metalu plastiku,
kory brzozowej, kamienia, szkła oraz skóry, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, wypożyczanie materiałów reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], reklama zewnętrzna, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama oniine za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama, reklama telewizyjna, dekoracja wystaw
sklepowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, promowanie
sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz
administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie regionalnych lub ogólnokrajowych kampanii promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i grupowanie wszelkiego rodzaju żywności, napojów, odzieży i akcesoriów, obuwia, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, kosmetyków, środków higienicznych,
chemii gospodarczej, chemii budowlanej, materiałów budowlanych,
mebli, wyrobów z tworzyw sztucznych, dekoracji, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów pościelowych, tekstyliów, tkanin, dywanów, przyborów kuchennych, towarów przemysłowych,
artykułów dla zwierząt, sprzętu elektronicznego, instrumentów
muzycznych, sprzętu oraz akcesoriów sportowych, artykułów do fitnessu, zabawek, gier, wyposażenia dla dziecięcych placów zabaw.
narzędzi, artykułów do majsterkowania, artykułów podróżnych,
walizek, artykułów szkolnych, artykułów papierniczych, artykułów
do malowania i rysowania, gazet, książek, artykułów i sprzętu ogrodniczego, artykułów motoryzacyjnych, samochodów i motocykli, farmaceutyków i produktów medycznych, produktów optycznych, tytoniu i wyrobów dla palaczy, rękodzielniczych wyroby z tekstyliów,
drewna, metalu plastiku, kory brzozowej, kamienia, szkła oraz skóry,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, sprawy monetarne, sprawy
dotyczące nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe związane z nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
pobieranie czynszu, agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej [nieruchomości],
wycena nieruchomości, usługi brokerów w sprawach majątku nieruchomego, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane,
naprawy urządzeń i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, usługi instalacyjne dotyczące urządzeń
i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, informacja budowlana, budowa stoisk targowych i sklepów,
informacja o naprawach w zakresie urządzeń i instalacji stosowanych
w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, nadzór budowlany, budowa fabryk, renowacja punktów sprzedaży detalicznej,
montaż rusztowań, 39 składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, transport, wynajmowanie miejsc parkingowych, 41 edukacja
[kształcenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], rozrywka, zajęcia
kulturalne i sportowe, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci,
organizowanie i prowadzenie kongresów, rozrywka muzyczna, usługi prezentacji nagród rozrywkowych, szkolenia związane z rozwojem
zdolności umysłowych dzieci, usługi klubów (rozrywka lub edukacja),
edukacja [kształcenie], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka),
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usługi w zakresie szkoleń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów w celach kulturalnych, przygotowanie wydarzeń kulturalnych, imprezy kulturalne,
42 architektura, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, miernictwo, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi tymczasowego
zakwaterowania.

(111) 305548
(220) 2017 01 10
(210) 466116
(151) 2017 11 30
(441) 2017 05 08
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FAFA
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz osób trzecich żywności, artykułów spożywczych, napojów, produktów tytoniowych, artykułów do użytku domowego i osobistego, produktów
farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych w celu ich dogodnego obejrzenia i umożliwienia dokonania
zakupu detalicznego i hurtowego, usługi w zakresie badań rynku
i opinii publicznej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi doradcze w tym zakresie, 36 usługi w zakresie wynajmu nieruchomości
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 39 usługi transportowe, usługi w zakresie pakowania i składowania towarów, usługi w zakresie wynajmu środków transportu
na rzecz osób trzecich.
(111) 305549
(220) 2015 04 01
(151) 2017 12 21
(441) 2015 07 20
(732) IKEA CENTRES A / S, KASTRUP, DK.
(540) ALEJA BIELANY
(540)

(210) 440923

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały
(531) 10.03.10, 10.03.11, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13, 04.05.02
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama zewnętrzna, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy telewizyjne, wynajmowanie urządzeń biurowych
i wyposażenia biurowego, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek, wynajmowanie nośników
reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych
abonentów, reklama zewnętrzna jako reklama billboardowa, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama on-line za pomocą sieci
komputerowej, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, wynajem fotokopiarek, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja regionalnych
i krajowych kampanii reklamowych, sprzedaż detaliczna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach wielkopowierzchniowych umożliwiające klientom wygodne ich obejrzenie i zakup z wyłączeniem ich transportu w zakresie: odzieży i akcesoriów, obuwia,
wyrobów ze skóry, mianowicie pasków, portfeli, rękawiczek, okładzin
do mebli, pokryć mebli, narzut na meble, pokrowców na meble, torebek, walizek, toreb sportowych, teczek, podróżnych toreb na ubrania oraz bagażu, produktów zdrowotnych i kosmetycznych, kosmetyków, artykułów higienicznych, artykułów i akcesoriów sportowych,
druków, artykułów wyposażenia domu, materiałów budowlanych
i sprzętu budowlanego, artykułów dekoracyjnych, elektroniki, materiałów biurowych, tekstyliów do domu, artykułów spożywczych,
artykułów rękodzielniczych, mianowicie artykułów rękodzielniczych
z tekstyliów, artykułów rękodzielniczych z drewna, artykułów ręko-

1831

dzielniczych z metalu, artykułów rękodzielniczych z plastiku, artykułów rękodzielniczych z kory brzozowej, artykułów rękodzielniczych
z kamienia, artykułów rękodzielniczych ze szkła, artykułów rękodzielniczych ze skóry, obrazów I szkiców, artykułów ogrodniczych,
artykułów podróżniczych, dziecięcych placów zabaw, artykułów
optycznych, artykułów fitness, gier I zabawek, sprzętu i artykułów
audio, sprzętu i artykułów video, książek, produktów do majsterkowania, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, majątek
nieruchomy, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych oraz komercyjnych, wycena
nieruchomości, wycena majątku nieruchomego, wyceny finansowe
dotyczące ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy budynków, usługi instalacji konstrukcji budynków, usługi instalacji konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, informacja budowlana, budowa pawilonów i sklepów, informacja o naprawach, nadzór
budowlany, budownictwo przemysłowe, montaż rusztowań, usługi
doradztwa budowlanego, 42 architektura, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie budynków, inżynieria techniczna, doradztwo
architektoniczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
tymczasowego zakwaterowania.

(111) 305550
(220) 2015 11 13
(210) 449171
(151) 2017 12 21
(441) 2016 02 15
(732) Apple Inc., Cupertino, US.
(540) 3D TOUCH
(510), (511) 9 komputery, sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy
do noszenia na ciele komputery podręczne, tablety, sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne, telefony, telefony komórkowe, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji głosu, danych
lub obrazów, dźwięku, wideo i treści multimedialnych, urządzenia
do łączności w sieci, podręczne cyfrowe urządzenia elektroniczne umożliwiające uzyskanie dostępu do Internetu oraz wysyłanie,
otrzymywanie i przechowywanie rozmów telefonicznych, poczty
elektronicznej i pozostałych danych cyfrowych, cyfrowe urządzenia
elektroniczne do noszenia na ciele umożliwiające uzyskanie dostępu do Internetu oraz wysyłanie, otrzymywanie i przechowywanie
rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej i pozostałych danych
cyfrowych czytniki e-booków, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do ustawiania, konfiguracji, używania lub sterowania komputerami, urządzeniami mobilnymi, telefonami komórkowymi, sprzętem komputerowym do noszenia na ciele,
sprzętu peryferyjnego do komputerów oraz odtwarzaczy audio i wideo, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do tworzenia
aplikacji, nadające się do pobrania zarejestrowane treści w formie
dźwiękowej, audiowizualnej i multimedialnej, nadające się do pobrania w formie elektronicznej książki, magazyny, czasopisma, gazety,
biuletyny, dzienniki oraz inne publikacje, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputerowe urządzenia peryferyjne do noszenia
na ciele, kable, ładowarki, wyświetlacze, klawiatury, myszy, podkładki pod myszy, drukarki, napędy do dysków i dyski twarde, urządzenia
peryferyjne do urządzeń przenośnych, urządzenia do nagrywania
i odtwarzania dźwięku, cyfrowe urządzenia do nagrywania i odtwarzania wideo, głośniki audio, wzmacniacze i odbiorniki dźwiękowe,
samochodowe aparaty do odtwarzania dźwięku, aparaty do nagrywania i rozpoznawania mowy, słuchawki, słuchawki nagłowne,
mikrofony, telewizory, odbiorniki i monitory telewizyjne, dekodery
telewizji cyfrowej, radia, nadajniki i odbiorniki radiowe, przyrządy
i urządzenia optyczne, aparaty i kamery fotograficzne, urządzenia
do systemu nawigacji satelitarnej (GPS), przyrządy nawigacyjne,
urządzenia do przechowywania danych, chipy komputerowe, baterie, elektryczne i elektroniczne złącza, złączki, łączniki, przewody
drutowe, kable, ładowarki, dokumenty, stacje dokujące, interfejsy
i adaptery wykorzystywane ze wszystkimi wyżej wymienionymi towarami,
pokrowce, torby i futerały dostosowane lub dopasowane do noszenia komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych oraz
komputerowych urządzeń peryferyjnych noszonych na ciele, urządzeń cyfrowych podręcznych i noszonych na ciele, oraz odtwarzaczy audio i wideo, organizery elektroniczne, sprzęt do sprawdzania
ostemplowania przesyłek pocztowych, kasy rejestrujące, mechanizmy do automatów, dyktafony, maszyny do obrębiania, komputery
rejestrujące wyniki głosowania, elektroniczne identyfikatory towa-
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rów, urządzenia przeznaczone do losowania nagród, telefaksy, urządzenia i przyrządy do ważenia, miary, elektroniczne tablice ogłoszeń,
przyrządy do dokonywania pomiarów, płytki półprzewodnikowe
[płytki silikonowe], układy scalone, ekrany fluoryzujące, włókna światłowodowe, urządzenia elektryczne do zdalnego sterowania urządzeniami przemysłowymi, odgromniki, ochronniki przepięciowe,
wanny elektrolityczne, gaśnice, urządzenia radiologiczne do celów
przemysłowych, urządzenia i sprzęt do ratowania życia, urządzenia
alarmowe w formie gwizdków, okulary przeciwsłoneczne, filmy rysunkowe, urządzenie do naświetlania jaj, gwizdki dla psów, magnesy
ozdobne, naelektryzowane ogrodzenia, przenośne, zdalnie sterowane hamownie wagonów, skarpety ogrzewane elektrycznie..

(111) 305551
(220) 2012 11 30
(151) 2017 12 13
(441) 2013 03 18
(732) TECHLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) NIESAMOWITE MASZYNY
(540)
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dla celów sprzedaży, kreowanie wizerunku towarów i usług, informacja o wymienionych usługach.

(111) 305553
(220) 2013 10 25
(210) 420820
(151) 2018 01 05
(441) 2014 02 03
(732) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom, PL.
(540) Q11
(540)

(210) 407589

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, programy komputerowe, 28 gry i zabawki.
(111) 305552
(220) 2013 10 25
(210) 420819
(151) 2018 01 04
(441) 2014 02 03
(732) SENA E.I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom, PL.
(540) TF
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki zapachowe do samochodów, środki zapachowe
do pomieszczeń, zapachowe środki odświeżające powietrze, produkty do perfumowania pomieszczeń, 5 preparaty do odświeżania
powietrza, odświeżacze do pomieszczeń oraz pojazdów samochodowych, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, preparaty
do neutralizowania zapachów, preparaty dezynfekcyjne, preparaty
bakteriobójcze, zawieszki zapachowe do domu lub do samochodu
jako odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza, środki i/lub
preparaty oraz zapachy do dezodoracji powietrza do użytku w domu
lub w pojazdach samochodowych, preparaty do perfumowania
powietrza nie ujęte w innych klasach, spraye do perfumowania pomieszczeń lub pojazdów samochodowych, odświeżające, wszystkie
wymienione produkty w postaci listków papierowych i tworzyw
sztucznych nasączonych esencją zapachową oraz w postaci olejków,
sprayów, żeli, 35 usługi sprzedaży preparatów do odświeżania powietrza, odświeżaczy do pomieszczeń oraz pojazdów samochodowych, dezodorantów innych niż do użytku osobistego, preparatów
do neutralizowania zapachów, preparatów dezynfekcyjnych, preparatów bakteriobójczych, zawieszek zapachowych do domu lub
samochodu, odświeżaczy powietrza, środków i/lub preparatów oraz
zapachów do dezodoracji powietrza do użytku w domu lub w pojazdach samochodowych, preparatów do perfumowania powietrza,
sprayów do perfumowania pomieszczeń lub pojazdów samochodowych, wszystkich wymienionych produktów w postaci listków papierowych i tworzyw sztucznych nasączonych esencją zapachową oraz
w postaci olejków, sprayów, żeli, prezentowanie wymienionych towarów w mediach dla celów sprzedaży, promocja wymienionych towarów dla celów sprzedaży, prezentowanie wymienionych towarów
w mediach dla celów sprzedaży, promocja wymienionych towarów

(531) 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 płyny eksploatacyjne nie ujęte w innych klasach,
w tym płyny przekładniowe, płyny sprzęgłowe, płyny hydrauliczne,
płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do sprzęgieł i systemów
hamulcowych i do skrzyni biegów, płyny hydrauliczne składające się
z płynów hamulcowych, płynów przekładniowych, płynów do układu kierowniczego ze wspomaganiem i płynów sprzęgłowych, płyny
chłodzące do samochodów, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny chłodzące przeznaczone do systemów chłodzenia samochodów,
preparaty chemiczne do przepłukiwania, eliminacji i usuwania osadów, zanieczyszczeń do chłodnic, płyny hamulcowe, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny do chłodnic, chłodziwa
do silników, produkty przeciw zamarzaniu, chłodziwa do pojazdów,
chemiczne produkty przeciw zamarzaniu, chłodziwa, oleje przekładniowe, oleje hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, 3 preparaty, środki myjące, czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części, kosmetyki samochodowe, kosmetyki
do pielęgnacji oraz konserwacji pojazdów samochodowych, preparaty i środki chemii samochodów nie ujęte w innych klasach, w tym
samochodowe preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje,
olejki i preparaty zapachowe, środki chemiczne do usuwania lodu
z szyb samochodowych, środki chemiczne do odmrażania zamków
pojazdów samochodowych, preparaty nabłyszczające do opon,
środki i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do samochodów, szampony do mycia samochodów, szampony z woskiem
i ich koncentraty do mycia pojazdów samochodowych, preparaty
do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych, mleczka
i preparaty do konserwacji tapicerek skórzanych, preparaty do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych pojazdów, preparaty do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza samochodu, preparaty i środki stosowane w myjkach
ciśnieniowych, aktywne pianki do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii
pojazdów samochodowych, środki do nadawania połysku pojazdom
samochodowym, płyn do mycia szyb, płyny do spryskiwaczy szyb,
preparaty i/lub płyny do usuwania insektów oraz zanieczyszczeń
z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych, chusteczki
nasączone preparatami/płynami do czyszczenia elementów wewnętrznych w pojazdach samochodowych zawarte w tej klasie, chusteczki nasączone preparatami/płynami do rąk zawarte w tej klasie,
płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, 4 oleje, a mianowicie
oleje i smary przemysłowe, oleje samochodowe, oleje do silników
samochodowych, oleje amortyzujące, oleje smarowe jako oleje
hydrauliczne, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje do samochodowych przekładni głównych, oleje smarujące do silników
benzynowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych,
oleje silnikowe, oleje smarowe, oleje napędowe, pozostałe oleje
zawarte w tej klasie, 21 szczotki, szczotki do czyszczenia i/lub szorowania, wyroby szczotkarskie, gąbki i gąbki z tworzyw sztucznych
nie ujęte w innych klasach, w tym do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, myjki
do czyszczenia, myjki z gąbki obszytej tekstyliami z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania,
nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania
czystości różnych powierzchni, ściereczki i szmatki do czyszczenia,
ścierki tekstylne z tworzyw sztucznych mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania
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z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, 35 usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej preparatów, środków myjących,
czyszczących do pojazdów samochodowych oraz ich części, kosmetyków samochodowych, kosmetyków do pielęgnacji oraz konserwacji pojazdów samochodowych, preparatów i środków chemii
samochodowej, szamponów do mycia samochodów, szamponów
z woskiem i ich koncentratów do mycia pojazdów samochodowych,
preparatów do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych, mleczka i preparatów do konserwacji tapicerek skórzanych,
preparatów do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparatów
do czyszczenia tworzyw sztucznych pojazdów, preparatów do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza samochodu, preparatów
i środków stosowanych w myjkach ciśnieniowych, aktywnych pianek
do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparatów do polerowania, wosków do polerowania karoserii pojazdów samochodowych, środków do nadawania połysku pojazdom samochodowym,
płynów do mycia szyb, płynów do spryskiwaczy szyb, preparatów i/
lub płynów do usuwania insektów oraz zanieczyszczeń z elementów
zewnętrznych pojazdów samochodowych, chusteczek nasączonych
preparatami/płynami do czyszczenia elementów wewnętrznych
w pojazdach samochodowych, chusteczek nasączonych preparatami/płynami, szczotek, szczotek do czyszczenia i/lub szorowania,
wyrobów szczotkarskich, gąbek, gąbek z tworzyw sztucznych, myjek do czyszczenia, myjek z gąbki obszytej tekstyliami z tworzyw
sztucznych, ściereczek i szmatek do czyszczenia, ścierek tekstylnych
z tworzyw sztucznych, płynów eksploatacyjnych do samochodów,
płynów do chłodnic, chłodziw silnikowych, płynów do spryskiwaczy, preparatów i środków zapobiegających zamarzaniu, cieczy i/
lub płynów chłodzących do pojazdów samochodowych, preparatów
chemicznych zapobiegających zamarzaniu i chłodziw, olejów, olejów
silnikowych, olejów smarowych, olejów napędowych, olejów do pojazdów samochodowych, prezentowanie wymienionych towarów
w mediach dla celów sprzedaży, promocja wymienionych towarów
dla celów sprzedaży, kreowanie wizerunku towarów i usług, informacja o wymienionych usługach.

(111) 305554
(220) 2014 04 18
(210) 427700
(151) 2017 12 01
(441) 2014 08 04
(732) POLISH BUSINESS PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) B BRANT
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne oleje i tłuszcze, żelatyna, konserwy, przetwory mięsne, dania
gotowe i półprodukty, flaki, podroby, wyroby garmażeryjne, 30 produkty zbożowe, kasze spożywcze, mąka, wyroby na bazie mąki, preparaty zbożowe,makarony, ryz, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, sól, kawa i namiastki kawy, herbata, kakao, czekolada, cukier,
słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, musztarda, ocet,
budynie, kisiel, sosy, majonez, keczup, dresingi do sałat, przekąski,
aromaty do żywności i napojów, przyprawy, 35 usługi sprzedaży
w hurtowniach, sklepach detalicznych, w sklepach internetowych
artykułów spożywczych, napojów alkoholowych, soków i napojów
bezalkoholowych, 39 usługi związane z informacją w zakresie podróży, usługi związane z wynajmem środków transportu,usługi transportowe, przewozowe, usługi biur turystycznych, 41 obsługa i organizacja kongresów, konferencji, sympozjów, kursów, zjazdów, kultury
fizycznej, obozów wakacyjnych, sportowych, 43 usługi restauracji,
barów, kawiarni, kafeterii, hoteli, domów turystycznych, pensjonatów, moteli, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi agencji tymczasowego zakwaterowania,przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi cateringowe,wynajmowanie sal na posiedzenia, dostarczanie nieruchomości do zamieszkania czasowego, udostępnianie mieszkań z obsługą,
44 usługi wizażu, usługi salonów piękności, prowadzenie sauny,
solariów i Spa, usługi fryzjerskie, usługi masażu, usługi z zakresu fi-
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zjoterapii, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi medyczne,
usługi stomatologiczne, usługi związane z wykonywaniem zabiegów
regeneracyjno-rehabilitacyjnych.

(111) 305555
(220) 2014 10 30
(210) 435092
(151) 2018 01 03
(441) 2015 02 16
(732) STERNAK ANDRZEJ PERFECTO, Częstochowa, PL.
(540) PERFECTO since 2007 Insurance Service Group Dbamy
o Twoje ubezpieczenia
(540)

Kolor znaku: biały, bordowy, czarny, szary
(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi
funduszy zabezpieczających, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia od pożarów, tworzenie
funduszów ubezpieczenia, ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia
zdrowotne, ubezpieczenia na życie, maklerstwo ubezpieczeniowe
przy maklerstwie giełdowym.
(111) 305556
(220) 2015 02 20
(210) 439260
(151) 2017 11 28
(441) 2015 06 08
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN.
(540) ETIBAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne dla ludzi i do celów weterynaryjnych.
(111) 305557
(220) 2015 03 27
(210) 440774
(151) 2018 01 03
(441) 2015 07 06
(732) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa, PL.
(540) KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY GRUPA BGK
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze,
karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, elektroniczne terminalami płatnicze, oprogramowanie komputerowe oraz aplikacje
na urządzenia mobile przeznaczone do korzystania z usług płatniczych oraz bankowych, 16 druki, publikacje, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, foldery, gazety, czasopisma, kalendarze,
broszury, książki, prospekty, ulotki, cenniki, informatory, katalogi,
foldery i inne publikacje, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich,
sporządzanie wyciągów z kont, rachunkowość, usługi rachunkowe,
analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekonomiczne prognozy,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, doradztwo handlowe, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej
działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, usługi w zakresie pośrednictwa w kontaktach handlowych
i gospodarczych, usługi w zakresie pośrednictwa w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi w zakresie pośrednictwa w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
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przedsiębiorstw, 36 wszelkiego rodzaju usługi bankowe, finansowe,
inwestycyjne, prowadzenie i zapewnianie kont, depozytów, lokat,
funduszy, kredytów, pożyczek, kart, usługi ubezpieczeniowe, w tym
usługi ubezpieczeń bezpośrednich, ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy, internetowe
usługi ubezpieczeniowe, brokerskie, agencyjne, finansowe, bankowe i inwestycyjne, usługi związane z kartami kredytowymi, usługi
informacyjne i konsultacyjne związane z inwestycjami, bankowością
i ubezpieczeniami, doradztwo w zakresie działalności inwestycyjnej,
bankowej i ubezpieczeniowej, doradztwo finansowe, zarządzanie finansami, oszacowania finansowe, bankowość internetowa oraz przygotowywania analiz i raportów finansowych, dostarczanie danych
i informacji o tematyce finansowej, bankowej i ubezpieczeniowej
poprzez portal internetowy i komputerową platformę internetową,
usługi outsourcingu, także doradcze, w zakresie działalności finansowej, bankowej i ubezpieczeniowej, usługi w zakresie obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym płatności mobilnych, usługi płatności elektronicznych, usługi płatności mobilnych, usługi administracji
płatnościami, realizowanie płatności za pomocą bezprzewodowych
i przenośnych urządzeń, usługi finansowe świadczone za pomocą
przenośnych i bezprzewodowych urządzeń poprzez sieć komputerową i Internet, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych
i bankowych, 38 usługi w zakresie przesyłania i udostępniania informacji za pomocą bezpiecznego łącza do przesyłania i obierania
danych, telekomunikacja, usługi w zakresie udostępniania Internetu,
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych i udostępniania dostępu do serwera za pośrednictwem linii telefonicznej lub
Internetu, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych
i internetowych kont pocztowych, usługi w zakresie obustronnej
transmisji danych, usługi w zakresie udostępniania klientom usług
interaktywnej, telefonicznej odpowiedzi głosowej, usługi w zakresie
wysyłania w imieniu klienta krótkich wiadomości tekstowych, usługi w zakresie połączeń głosowych i transmisji danych o charakterze
niepowszechnym, we współpracy z innym operatorem, usługi konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów telekomunikacyjnych, usługi w zakresie telefonii komórkowej, bezprzewodowa
telefonia i transmisja danych, usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do faksów, telefonów, telexów, emaili, radia, satelity, komputerów, usługi portali internetowych, przydzielanie dostępu do portalu
internetowego (usługa telekomunikacyjna), dostarczanie danych
i informacji o tematyce telekomunikacyjnej poprzez portal internetowy, usługi outsourcingu, także doradcze, w zakresie działalności
telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjne związane z realizowaniem i obsługą transakcji finansowych, w tym elektronicznych
płatności, usługi udostępniania elektronicznej platformy komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi i realizacji transakcji finansowych,
usługi udostępniania za pomocą sieci komputerowych oraz Internetu oprogramowania do obsługi i realizacji transakcji finansowych,
w tym umożliwienie pobrania i zapisania oprogramowania w pamięci dowolnego urządzenia elektronicznego, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie oprogramowania i systemów komputerowych na potrzeby działalności
finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, także na specjalne zamówienie osób trzecich w rozumieniu podmiotów gospodarczych i profesjonalistów,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania
na potrzeby obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym płatności elektronicznych i płatności mobilnych, usług konsultingowe
z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów informatycznych projektowych, hosting portalu internetowego (usługa informatyczna),
udostępnianie zasobów serwerów, wynajmowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, instalacje,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie skomputeryzowanych danych, rozbudowa, rozwój i badania systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
usługi integracji systemów komputerowych, konfiguracja sprzętu
i oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie testów systemów i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami
w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, instalacji i konserwacji systemów informatycznych, doradztwo w zakresie planowania,
projektowania i rozbudowy systemów informatycznych, analiza wykorzystania systemów informatycznych na potrzeby rozwiązywania
problemów związanych z działalnością gospodarczą, planowanie
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projektów informatycznych, usługi migracji danych, dostarczanie
informacji dotyczących standardów udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa danych lub systemów informatycznych.

(111) 305558
(220) 2015 03 27
(210) 440778
(151) 2018 01 03
(441) 2015 07 06
(732) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA BGK
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty, karty zawierające
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, elektroniczne terminalami
płatnicze, oprogramowanie komputerowe oraz aplikacje na urządzenia mobile przeznaczone do korzystania z usług płatniczych oraz
bankowych, 16 druki, publikacje, wydawnictwa reklamowe, katalogi
branżowe, foldery, gazety, czasopisma, kalendarze, broszury, książki, prospekty, ulotki, cenniki, informatory, katalogi, foldery i inne
publikacje, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, sporządzanie
wyciągów z kont, rachunkowość, usługi rachunkowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, doradztwo handlowe, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, usługi w zakresie
pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych, usługi
w zakresie pośrednictwa w działalności handlowej dla osób trzecich,
usługi w zakresie pośrednictwa w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 36 wszelkiego rodzaju usługi bankowe, finansowe, inwestycyjne, prowadzenie i zapewnianie kont, depozytów, lokat, funduszy, kredytów,
pożyczek, kart, usługi ubezpieczeniowe, w tym usługi ubezpieczeń
bezpośrednich, ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność
monetarna, majątek nieruchomy, internetowe usługi ubezpieczeniowe, brokerskie, agencyjne, finansowe, bankowe i inwestycyjne,
usługi związane z kartami kredytowymi, usługi informacyjne i konsultacyjne związane z inwestycjami, bankowością i ubezpieczeniami, doradztwo w zakresie działalności inwestycyjnej, bankowej
i ubezpieczeniowej, doradztwo finansowe, zarządzanie finansami,
oszacowania finansowe, bankowość internetowa oraz przygotowywania analiz i raportów finansowych, dostarczanie danych i informacji o tematyce finansowej, bankowej i ubezpieczeniowej poprzez
portal internetowy i komputerową platformę internetową, usługi
outsourcingu, także doradcze, w zakresie działalności finansowej,
bankowej i ubezpieczeniowej, usługi w zakresie obsługi i realizacji
transakcji finansowych, w tym płatności mobilnych, usługi płatności elektronicznych, usługi płatności mobilnych, usługi administracji
płatnościami, realizowanie płatności za pomocą bezprzewodowych
i przenośnych urządzeń, usługi finansowe świadczone za pomocą
przenośnych i bezprzewodowych urządzeń poprzez sieć komputerową i Internet, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych
i bankowych, 38 usługi w zakresie przesyłania i udostępniania informacji za pomocą bezpiecznego łącza do przesyłania i obierania
danych, telekomunikacja, usługi w zakresie udostępniania Internetu,
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych i udostępniania dostępu do serwera za pośrednictwem linii telefonicznej lub
Internetu, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych
i internetowych kont pocztowych, usługi w zakresie obustronnej
transmisji danych, usługi w zakresie udostępniania klientom usług
interaktywnej, telefonicznej odpowiedzi głosowej, usługi w zakresie
wysyłania w imieniu klienta krótkich wiadomości tekstowych, usługi w zakresie połączeń głosowych i transmisji danych o charakterze
niepowszechnym, we współpracy z innym operatorem, usługi konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów telekomuni-
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kacyinych, usługi w zakresie telefonii komórkowej, bezprzewodowa
telefonia i transmisja danych, usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do faksów, telefonów, telexôw, emaili, radia, satelity, komputerów, usługi portali internetowych, przydzielanie dostępu do portalu
internetowego (usługa telekomunikacyjna), dostarczanie danych
i informacji o tematyce telekomunikacyjnej poprzez portal internetowy, usługi outsourcingu, także doradcze, w zakresie działalności
telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjne związane z realizowaniem i obsługą transakcji finansowych, w tym elektronicznych
płatności, usługi udostępniania elektronicznej platformy komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi i realizacji transakcji finansowych,
usługi udostępniania za pomocą sieci komputerowych oraz Internetu oprogramowania do obsługi i realizacji transakcji finansowych,
w tym umożliwienie pobrania i zapisania oprogramowania w pamięci dowolnego urządzenia elektronicznego, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie oprogramowania i systemów komputerowych na potrzeby działalności
finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, także na specjalne zamówienie osób trzecich w rozumieniu podmiotów gospodarczych i profesjonalistów,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania
na potrzeby obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym płatności elektronicznych i płatności mobilnych, usługi konsultingowe
z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów informatycznych i projektowych, hosting portalu internetowego (usługa informatyczna),
udostępnianie zasobów serwerów, wynajmowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, instalacje,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie skomputeryzowanych danych, rozbudowa, rozwój i badania systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
usługi integracji systemów komputerowych, konfiguracja sprzętu
i oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie testów systemów i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami
w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, instalacjii konserwacji systemów informatycznych, doradztwo w zakresie planowania,
projektowania i rozbudowy systemów informatycznych, analiza wykorzystania systemów informatycznych na potrzeby rozwiązywania
problemów związanych z działalnością gospodarczą, planowanie
projektów informatycznych, usługi migracji danych, dostarczanie
informacji dotyczących standardów IT, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa danych lub systemów informatycznych.

(111) 305559
(220) 2015 03 27
(210) 440779
(151) 2018 01 03
(441) 2015 07 06
(732) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa, PL.
(540) BGK NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty, karty zawierające
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, elektroniczne terminalami
płatnicze, oprogramowanie komputerowe oraz aplikacje na urządzenia mobile przeznaczone do korzystania z usług płatniczych oraz
bankowych, 16 druki, publikacje, wydawnictwa reklamowe, katalogi
branżowe, foldery, gazety, czasopisma, kalendarze, broszury, książki,
prospekty, ulotki, cenniki, informatory, katalogi, foldery i inne publikacje, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, sporządzanie wyciągów z kont, rachunkowość, usługi rachunkowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, doradztwo handlowe, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
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wywiad gospodarczy, usługi w zakresie pośrednictwa w kontaktach
handlowych i gospodarczych, usługi w zakresie pośrednictwa w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi w zakresie pośrednictwa
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, konsultacje
specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 36 wszelkiego rodzaju usługi bankowe, finansowe, inwestycyjne, prowadzenie i zapewnianie kont, depozytów,
lokat, funduszy, kredytów, pożyczek, kart, usługi ubezpieczeniowe,
w tym usługi ubezpieczeń bezpośrednich, ubezpieczenia, działalność
finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy, internetowe
usługi ubezpieczeniowe, brokerskie, agencyjne, finansowe, bankowe i inwestycyjne, usługi związane z kartami kredytowymi, usługi
informacyjne i konsultacyjne związane z inwestycjami, bankowością
i ubezpieczeniami, doradztwo w zakresie działalności inwestycyjnej,
bankowej i ubezpieczeniowej, doradztwo finansowe, zarządzanie finansami, oszacowania finansowe, bankowość internetowa oraz przygotowywania analiz i raportów finansowych, dostarczanie danych
i informacji o tematyce finansowej, bankowej i ubezpieczeniowej
poprzez portal internetowy i komputerową platformę internetową,
usługi outsourcingu, także doradcze, w zakresie działalności finansowej, bankowej i ubezpieczeniowej, usługi w zakresie obsługi i realizacji
transakcji finansowych, w tym płatności mobilnych, usługi płatności elektronicznych, usługi płatności mobilnych, usługi administracji
płatnościami, realizowanie płatności za pomocą bezprzewodowych
i przenośnych urządzeń, usługi finansowe świadczone za pomocą
przenośnych i bezprzewodowych urządzeń poprzez sieć komputerową i Internet, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych i bankowych, 38 usługi w zakresie przesyłania i udostępniania informacji
za pomocą bezpiecznego łącza do przesyłania i obierania danych, telekomunikacja, usługi w zakresie udostępniania Internetu, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych i udostępniania dostępu
do serwera za pośrednictwem linii telefonicznej lub Internetu, usługi
w zakresie udostępniania dostępu do baz danych i internetowych kont
pocztowych, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi
w zakresie udostępniania klientom usług interaktywnej, telefonicznej
odpowiedzi głosowej, usługi w zakresie wysyłania w imieniu klienta
krótkich wiadomości tekstowych, usługi w zakresie połączeń głosowych i transmisji danych o charakterze niepowszechnym, we współpracy z innym operatorem, usługi konsultingowe z zakresu wdrażania
rozwiązań i projektów telekomunikacyjnych, usługi w zakresie telefonii komórkowej, bezprzewodowa telefonia i transmisja danych, usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do faksów, telefonów, telexów,
emaili, radia, satelity, komputerów, usługi portali internetowych, przydzielanie dostępu do portalu internetowego (usługa telekomunikacyjna), dostarczanie danych i informacji o tematyce telekomunikacyjnej
poprzez portal internetowy, usługi outsourcingu, także doradcze,
w zakresie działalności telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjne związane z realizowaniem i obsługą transakcji finansowych, w tym
elektronicznych płatności, usługi udostępniania elektronicznej platformy komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi i realizacji transakcji
finansowych, usługi udostępniania za pomocą sieci komputerowych
oraz Internetu oprogramowania do obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym umożliwienie pobrania i zapisania oprogramowania w pamięci dowolnego urządzenia elektronicznego, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie
oprogramowania i systemów komputerowych na potrzeby działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, także na specjalne zamówienie osób
trzecich w rozumieniu podmiotów gospodarczych i profesjonalistów,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania
na potrzeby obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym płatności
elektronicznych i płatności mobilnych, usługi konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów informatycznych i projektowych,
hosting portalu internetowego (usługa informatyczna), udostępnianie
zasobów serwerów, wynajmowanie komputerów i oprogramowania
komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego
i oprogramowania komputerowego, instalacje, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie skomputeryzowanych danych, rozbudowa, rozwój i badania systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi integracji
systemów komputerowych, konfiguracja sprzętu i oprogramowania
komputerowego, przeprowadzanie testów systemów i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, instalacjii konserwacji systemów
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informatycznych, doradztwo w zakresie planowania, projektowania
i rozbudowy systemów informatycznych, analiza wykorzystania systemów informatycznych na potrzeby rozwiązywania problemów związanych z działalnością gospodarczą, planowanie projektów informatycznych, usługi migracji danych, dostarczanie informacji dotyczących
standardów IT, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa
danych lub systemów informatycznych.

(111) 305560
(220) 2014 08 25 K
(210) 442799
(151) 2016 11 17
(441) 2015 07 06
(732) STEINHOFF SERVICE GMBH, WESTERSTEDE, DE.
(540) QuatroMobili
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu.
(111) 305561
(220) 2015 12 28
(210) 450837
(151) 2018 01 08
(441) 2016 03 29
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kryminał sensacja
(540)

(531) 27.05.01, 03.07.05, 16.03.17, 26.04.01, 26.04.16, 09.07.01
(510), (511) 9 czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki znaków optycznych, interfejsy komputerowe [informatyka], komputery,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery przenośne, magnetyczne nośniki danych, odtwarzacze, optyczne nośniki danych,
przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektroniczne [moduły
ładowalne], urządzenia do nauczania, urządzenia do przetwarzania
informacji, 16 książki, podręczniki, mapy, 35 sprzedaż książek i e-booków w sklepach detalicznych, hurtowniach i za pomocą Internetu,
a także sprzedaż wysyłkowa, usługi prenumeraty, sprzedaż audiobooków, sprzedaż e-czytników do czytania ebooków, 41 edukacja,
kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, publikowanie książek,
wypożyczanie książek, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji
elektronicznych w formie tekstów elektronicznych, wypożyczanie
i dystrybucja książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe.
(111) 305562
(220) 2015 12 28
(210) 450836
(151) 2018 01 03
(441) 2016 03 29
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) romans
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, czarny
(531) 02.09.01, 04.05.21, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki znaków optycznych, interfejsy komputerowe [informatyka], komputery,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery przenośne, magnetyczne nośniki danych, odtwarzacze, optyczne nośniki danych,
przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektroniczne [moduły
ładowalne], urządzenia do nauczania, urządzenia do przetwarzania
informacji-wszystkie wskazane towary nie obejmujące występów
artystów muzycznych i nie związane z tymi występami, 16 książki, podręczniki, mapy-wszystkie wskazane towary nie obejmujące
występów artystów muzycznych i nie związane z tymi występami,
35 sprzedaż książek i e-booków w sklepach detalicznych, hurtowniach i za pomocą Internetu, a także sprzedaż wysyłkowa, usługi
prenumeraty, sprzedaż audiobooków, sprzedaż e-czytników do czytania ebooków, 41 edukacja, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, publikowanie książek, wypożyczanie książek, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, elektroniczne usługi biblioteczne mające
na celu dostarczanie informacji elektronicznych w formie tekstów
elektronicznych, wypożyczanie i dystrybucja książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe-wszystkie wskazane
usługi nie obejmujące występów artystów muzycznych i nie związane z tymi występami.

(111) 305563
(220) 2016 06 16
(210) 457966
(151) 2017 12 27
(441) 2016 08 16
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) LUXETIN
(510), (511) 5 leki w postaci kropli do oczu zawierające Brominidynę
i Timolol.
(111) 305564
(220) 2016 07 01
(210) 458504
(151) 2017 12 15
(441) 2017 08 07
(732) WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EXPO XXI WARSZAWA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public-relations, usługi w zakresie
kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży 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 informacji handlowej, prezentowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku,
badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów
sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż
w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja
personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów

Nr 5/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

promocyjnych 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 nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego,
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów,
zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie
imprez integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów
mody, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, 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, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu
sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, publikowanie książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja 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 filmowe, studia nagrań, tłumaczenia tekstów innych niż
reklamowe.

(111) 305565
(220) 2017 02 08
(151) 2017 12 29
(441) 2017 08 16
(732) GRUPA EKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRUPA EKOTECH
(540)

(210) 467238

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 04.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 19 materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały budowlane niemetalowe.
(111) 305566
(220) 2017 02 10
(210) 467457
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) MLECZEK MARCIN MAVIPOL GROUP, Krynica-Zdrój, PL.
(540) SystematicFIT
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
43 usługi hotelarskie, usługi domów wypoczynkowych, usługi gastronomiczne, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi kliniki kosmetycznej.

(111) 305567
(220) 2015 09 29 K
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) Fundbox Ltd., Tel Aviv, IL.
(540) FUNDBOX
(540)

(210) 468730

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, czarny, biały
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo
biznesowe, administrowanie działalnością handlową, prace biurowe, rachunkowość i księgowość, fakturowanie, usługi zarządzania
fakturami, gromadzenie, przechowywanie, sortowanie, utrzymywanie, przetwarzanie i przeszukiwanie danych oraz administrowanie
nimi w elektronicznych bazach danych (prace biurowe), informacje
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 działalność
finansowa, bankowość, usługi związane z transakcjami finansowymi,
dokonywanie transakcji monetarnych, usługi przetwarzania transakcji finansowych, usługi przetwarzania transakcji monetarnych, usługi
w zakresie przetwarzania informacji finansowych, obsługa płatności,
usługi kredytowe, usługi pośrednictwa kredytowego, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, faktoring, ściąganie długów, usługi
w zakresie clearingu i rozliczeń finansowych, zarządzanie ryzykiem
finansowym, zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami gotówkowymi, usługi zarządzania kredytami, usługi konsultingu finansowego, analizy finansowe, informacje finansowe, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 projektowanie,
rozwijanie, programowanie, utrzymywanie, dostosowywanie, obsługa i wynajmowanie oprogramowania komputerowego na rzecz innych osób, projektowanie, rozwijanie, programowanie, konserwacja,
dostosowywanie do indywidualnych potrzeb i obsługa komputerowych baz danych na rzecz innych osób, projektowanie, rozwijanie,
programowanie, utrzymywanie, dostosowywanie do indywidualnych potrzeb i obsługa stron internetowych na rzecz innych osób,
wypożyczanie serwerów komputerowych, serwerów baz danych
i serwerów sieciowych, usługi pomocy technicznej dotyczące oprogramowania komputerowego, komputerowych baz danych i stron
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do celów rachunkowości, celów księgowości, celów administrowania działalnością gospodarczą, celów finansowych, celów wystawiania faktur, celów rozliczania faktur, celów
płatniczych i celów przetwarzania płatności, kodowanie, dekodowanie i uwierzytelnianie danych, informacji i wiadomości na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie doradztwa technicznego, informacja, konsulting i doradztwo w zakresie wymienionych usług.
(111) 305568
(220) 2017 04 21
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 17
(732) OBERMEYER PAWEŁ JERZY, Płońsk, PL.
(540) Doktor Haus
(540)

(210) 470747

Kolor znaku: biały, zielony, ciemnozielony, czerwony, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 01.01.05, 02.09.01
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(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową,
budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów takich, jak, nawozy, ziemia
do kwiatów, środki do pielęgnacji i mycia włosów, środki myjące,
mydła, środki do czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe
środki sanitarne, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste, perfumy,
wody kolońskie, wody toaletowe, artykuły perfumeryjne, produkty
kosmetyczne, pasty do obuwia, pasty do podłogi, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania i inne produkty do czyszczenia, świece, knoty, środki dezynfekcyjne, środki dietetyczne,
suplementy diety dla celów medycznych i weterynaryjnych, materiały opatrunkowe, żywność dla niemowląt, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, pieluszki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, podpaski higieniczne, papier toaletowy oraz inne artykuły
higieniczne, środki owadobójcze, sztućce, noże, nożyczki, narzędzia do ścierania, osełki, aparaty do golenia, nożyki do golenia,
nienaświetlone błony fotograficzne, filmy do aparatów fotograficznych, produkty fotograficzne, gry komputerowe, higieniczne
artykuły gumowe, rękawiczki gumowe, ciśnieniomierze lekarskie,
papier, dzienniki, czasopisma, książki, papeteria, materiały klejące
dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle, maszyny do pisania, artykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, noże
do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, tapety
papierowe, roboty kuchenne, artykuły gimnastyczne, sportowe,
ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gry planszowe, zabawki,
karty do gry, ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, przetwory z mięsa, drobiu, ryb, owoców morza,
runa leśnego i dziczyzny, buliony, rosoły, zupy gotowe i składniki
do sporządzania zup, dania gotowe, flaki, jaja, jaja w proszku, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, margaryna, masło, olej,
smalec, oliwa, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, konfitury, dżemy, galaretki, kisiel, budyń,
żelatyna, konfitury, konserwy pikle, sałatki owocowe, sałatki warzywne, mrożone i głęboko mrożone owoce, warzywa, runo leśne,
mięso, drób, ryby oraz dziczyzna, kawa, herbata, kakao, namiastki
kawy, chleb, ciastka, suchary, wyroby cukiernicze oraz piekarnicze,
pasztety, pizze, słodycze, chałwa, czekolada, napoje na bazie herbaty, kawy, kakao i czekolady, lody, miód, syrop z melasy, drożdże,
proszki do pieczenia, cukier, słodziki, sól, musztarda, ocet, sosy,
sosy z pomidorów, koncentraty spożywcze, mąka, makarony, kasze
i inne wyroby zbożowe, ryż i wyroby z ryżu, sosy do sałat, aromaty
do żywności, aromaty do napojów, przyprawy, świeże owoce, jarzyny, nasiona, korzenie jadalne, rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki oraz inne produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, grzyby świeże,
ziarna, pokarm dla zwierząt, napoje bezalkoholowe, wody stołowe,
wody mineralne, gazowane i niegazowane, wody smakowe, syropy,
napoje i soki owocowe, warzywno-owocowe i warzywne, nektary,
preparaty do przygotowywania napojów, piwo, ale, porter, napoje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce lub o smaku
owocowym, koktajle, wina, wódki, nalewki, spirytus, brandy, tytoń,
papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne artykuły dla palących-pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować: w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem
systemu telezakupów albo na stronie internetowej wykorzystując
zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi powielania dokumentów, 39 usługi konfekcjonowania, pakowania, składowania, spedycji oraz dostarczania towarów,
przechowywanie żywności i napojów, 40 przetwarzanie żywności
i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje jako catering,
prowadzenie barów, snack-barów i barów szybkiej obsługi, kawiarni i restauracji.

(111) 305569
(220) 2017 04 26
(210) 470953
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) TRADYCJE BROWARNICZE OD XIII WIEKU PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI 1217 BOHEMIAN-STYLE PILSNER TRYBUNAŁ Export
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(540)

Kolor znaku: złoty, zielony, ciemnoczerwony, czarny,
jasnobrązowy, brązowy
(531) 02.01.04, 02.01.23, 05.07.02, 05.11.15, 07.01.24, 09.01.10,
24.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 305570
(220) 2017 04 26
(210) 470999
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) rRAWLPLUG
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne do użytku w technologiach mocujących, produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce,
żywice syntetyczne w stanie surowym, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne, preparaty do hartowania i lutowania metali, spoiwa lutownicze, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, mieszanki do gaszenia ognia, szczeliwa [chemikalia] do uszczelniania powierzchni,
mieszaniny do ochrony przeciwpożarowej, chemiczne związki kotwiące, preparaty chemiczne do kontrolowania pożarów, mieszanki
uszczelniające do celów budowlanych [chemiczne], gazy do użytku
w aerozolach, 2 mieszanki gruntujące, środki gruntujące w postaci
farb, preparaty do pokrywania powierzchni w celu ochrony przed
ścieraniem, powłoki do wykańczania betonu, mieszanki antykorozyjne, mieszanki powłokowe w postaci lakierów, farby ognioodporne, uszczelniające podkłady gruntowe, 3 środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, płótna ścierne, siatki ścierne,
4 środki uszczelniające do betonu [oleje], smary wiertnicze, preparaty pochłaniające pył, preparaty do smarowania złącz, mieszanki
do konserwacji betonu [oleje], 6 metalowe urządzenia mocujące
(przytwierdzające), kołki metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia,
z metalu, kotwy metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, haki metalowe, metalowe profile, gwoździe metalowe, śruby metalowe, nity
metalowe, zaciski metalowe, podkładki metalowe, metalowe profile,
metalowe opaski zaciskowe do kabli, uszczelki metalowe, metalowe
osłony do rur, metalowe tuleje kotwowe, płyty kotwiące z metalu,
pojemniki metalowe na narzędzia (puste), pojemniki do pakowania
metalowe, budowlane materiały metalowe, metalowe elementy
fasadowe, metalowe elementy dachowe, pręty z metalu, łączniki
rurowe z metalu, metalowe łączniki do prętów, metalowe łączniki
gwintowane, zatyczki metalowe, metalowe wkręty dociskowe, przegrody metalowe do budownictwa, pierścienie uszczelniające metalowe, uchwyty kotwowe (mocujące) z metalu, uchwyty z metalu,
7 maszyny i obrabiarki, elektryczne narzędzia ręczne i części do nich,
hydrauliczne narzędzia ręczne i części do nich, pneumatyczne narzędzia ręczne i części do nich, narzędzia maszynowe z napędem elektrycznym lub pneumatycznym do klejenia, uszczelniania, zszywania,
wiercenia, ostrzenia, szlifowania, przedmuchiwania, szczotkowania,
polerowania, piłowania, cięcia piłą, wkręcania śrub i nakrętek oraz
części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów,
pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, tarcze
polerskie, 8 narzędzia i przyrządy sterowane ręczne, wyroby nożownicze, narzędzia do piłowania i cięcia, pistolety do kleju i mas uszczel-
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niających, pompki ręczne, mieszadła (narzędzia ręczne), pistolety
(narzędzia ręczne), młotki, młotki miękkie i młoty, części, osprzęt,
akcesoria i elementy do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
wiertła (części narzędzi ręcznych), 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia energii elektrycznej, przełączające, transformujące, do gromadzenia energii elektrycznej, kontrolno-sterujące,
urządzenia zabezpieczające i ochronne, odzież ochronna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, dyski kompaktowe (cd), cyfrowe dyski wideo (dvd), dyski laserowe, pamięci usb, cd-romy i karty pamięciowe, podkładki pod myszy, programy komputerowe wspomagające
dobór urządzeń i elementów budowlanych, 16 szkoleniowe i dydaktyczne materiały z wyjątkiem aparatów, książki, druki, dokumenty
drukowane, publikacje informacyjne, periodyki, czasopisma okresowe, fotografie, obrazy i reprodukcje graficzne, materiały piśmienne,
17 folie izolacyjne, mieszanki uszczelniające do rur, pierścienie gumowe do uszczelniania połączeń rur, klejące mieszanki uszczelniające, masy uszczelniające, materiały uszczelniające, mieszanki mas
uszczelniających do uszczelniania i łączenia, taśmy do uszczelniania
gwintów rurowych, izolacyjne masy uszczelniające, taśma łączeniowa
do płyt kartonowo-gipsowych, przewody giętkie niemetalowe, gumowe rury i przewody rurowe, osłony izolacyjne do przemysłowych
przewodów rurowych, mieszanki z żywic syntetycznych (półprzetworzone), żywice w formie wytłaczanej, powłoki izolacyjne z żywic
syntetycznych, żywice termoutwardzalne [półprzetworzone], żywice w formie wytłaczanej do ogólnego użytku przemysłowego, izolacyjne żywice akrylowe, lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające,
szczeliwa do złączy, szczeliwa, rękawice izolacyjne, farby izolacyjne,
kleje izolacyjne, materiały izolacyjne, listwy izolacyjne, płyty izolacyjne, łączniki rurowe niemetalowe, pianka silikonowa do termoizolacji,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, cement lub zaprawa murarska jako
preparaty wyrównujące, mieszanki cementowe, zaprawy klejowe
do celów budowlanych, zaprawa wiążąca do celów budowlanych,
samotwardniejące masy i zaprawy dla zakotwienia elementów mocujących, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, piankowe
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, masy szpachlowe,
ogniotrwałe powłoki cementowe, ogniotrwałe materiały budowlane,
niemetalowe, materiały niemetalowe do ochrony przeciwpożarowej
do użytku w budownictwie, 20 gwoździe mocujące, niemetalowe,
kołki mocujące, niemetalowe, niemetalowe śruby mocujące, kotwy
niemetalowe, śruby kotwowe, niemetalowe, urządzenia kotwiące
niemetalowe, kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, mocowania, konektory i uchwyty do rur, niemetalowe, nakrętki niemetalowe,
pokrętła niemetalowe, nity, niemetalowe, zatrzaski niemetalowe,
tuleje gwintowane, niemetalowe, zaciski zabezpieczające niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, kołki rozporowe, niemetalowe,
skrzynki niemetalowe na narzędzia, osprzęt niemetalowy do drzwi,
bram i okien, pojemniki do pakowania niemetalowe, tulejki osłonowe do rur (z tworzyw sztucznych), podkładki z tworzyw sztucznych,
łączniki gwintowe wykonane z tworzyw sztucznych, niemetalowe
nasadki na śruby, samowiercące kołki niemetalowe, samowiercące
śruby niemetalowe, łączniki i złącza, zamknięcia do pojemników
niemetalowe, zatyczki do otworów niemetalowe, łączniki kablowe,
złącza i uchwyty, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, sympozjów oraz seminariów, zwłaszcza
w sektorze budowlanym, publikowanie literatury instruktażowej,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi
nauki na odległość świadczone on-line, 42 doradztwo techniczne
w budownictwie, badania techniczne, opracowywanie projektów
technicznych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, projektowanie
techniczne.

(111) 305571
(220) 2017 07 20
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) KELATIS
(510), (511) 5 preparat wspomagający gojenie ran.

(210) 474396

(111) 305572
(220) 2017 07 20
(210) 474400
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) KELADERM
(510), (511) 5 preparat na zmiany dermatologiczne i rany dla ludzi.

(111) 305573
(220) 2017 07 22
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) SKRZYNECKI BORYS, Rzeczenica, PL.
(540) Twoja złota kropla
(540)

1839
(210) 474461

Kolor znaku: czarny, ciemnozłoty, jasnozłoty, złoty
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi związane z prowadzeniem sklepów na stacjach paliwowych w zakresie następujących towarów: artykuły spożywcze,
artykuły przemysłowe, artykuły higieniczne, prasa, mapy, atlasy, artykuły motoryzacyjne, akcesoria samochodowe, artykuły tytoniowe,
napoje alkoholowe, piwo, 37 stacje obsługi (stacje benzynowe), usługi prowadzenia stacji paliw, usługi tankowania benzyną pojazdów
silnikowych, usługi tankowania paliwa do pojazdów, wulkanizacja
opon [naprawa], usługi myjni pojazdów.
(111) 305574
(220) 2017 07 24
(210) 474530
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Color Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, maski do celów medycznych.
(111) 305575
(220) 2017 07 24
(210) 474531
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Colour Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, maski do celów medycznych.
(111) 305576
(220) 2017 07 24
(210) 474532
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Black Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, maski do celów medycznych.

1840
(111) 305577
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) NIEWÓJT WIESŁAW AYCOM, Warszawa, PL.
(540) Plasma MED CRISS
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 474533

Kolor znaku: niebieski, biały, beżowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenie medyczne do blefaroplastyki powiek.
(111) 305578
(220) 2017 07 24
(210) 474537
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Green Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, maski do celów medycznych.
(111) 305579
(220) 2017 07 25
(210) 474563
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) SALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Salto SPORT KIDS
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski, różowy
(531) 26.01.06, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia ruchowe dla dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci (rozrywka, edukacja), kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, dziecięce kluby sportowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, zajęcia w zakresie ćwiczeń
fizycznych dla dzieci.
(111) 305580
(220) 2017 07 26
(210) 474611
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) LITWA MARCIN, Kraków, PL.
(540) TUPTUP
(510), (511) 12 rowery, rowery dziecięce, kierownice [części do rowerów], widelce [części rowerowe], siodełka rowerowe, torby rowerowe,
koła rowerowe, 20 chodziki dla dzieci.
(111) 305581
(220) 2016 10 04
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) INVITE REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) INVITE

(210) 462295
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(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.11
(510), (511) 36 usługi polegające na administrowaniu nieruchomościami, usługi developerskie polegające na inwestowaniu w budowę
nieruchomości i obrót nieruchomościami, usługi polegające na pośredniczeniu w handlu nieruchomościami, 41 usługi polegające
na organizowaniu i prowadzeniu wszelkich: kongresów, konferencji,
szkoleń, wystaw, targów, spektakli i imprez, w tym: kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, 43 usługi polegające na wynajmowaniu
apartamentów na pobyt czasowy, usługi polegające na prowadzeniu restauracji i kawiarni, catering, usługi hotelarskie, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia,
mityngi, narady itp..
(111) 305582
(220) 2017 05 22
(210) 471954
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) BIOMATEX PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, PL.
(540) Biomatex
(510), (511) 22 włókna tekstylne, włókna akrylowe, włókna jedwabne, włókna naturalne, włókna ramii, włókna ostnicy, włókna
konopne, włókna poliestrowe, włókna sizalowe, włókna bawełny,
włókna rafiowe, włókna na przędzę, tekstylne włókna ciągłe, włókna ceramiczne tekstylne, włókna bawełny [linters], nietkane włókna
tekstylne, włókna z politetrafluoroetylenu, włókna wiskozowo-krzemionkowe, tekstylne włókna syntetyczne, włókna tekstylne surowe,
włókna z rami [nieprzerobione], włókna konopi siewnych [surowe],
włókna do wytwarzania dywanów, włókna do wytwarzania mat,
włókna poliestrowe do wypełniania, tekstylia z nieprzetworzonych
włókien, pojedyncze włókna z jedwabiu poliestrowego, włókna węglowe do celów włókienniczych, włókna półsyntetyczne [do użytku
włókienniczego], włókna syntetyczne do użytku tekstylnego, włókna szklane do celów włókienniczych, włókna wykonane z materiałów
syntetycznych, włókna jako surowe materiały syntetyczne do celów
włókienniczych, włókna jako częściowo przygotowane materiały
syntetyczne do użytku tekstylnego, tekstylia z nieprzetworzonych
włókien, 24 tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, syntetyczne tekstylia sprzedawane
w belach, tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, tekstylia
w belach do produkcji odzieży, tekstylia używane jako podszewki
do odzieży, tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć,
tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, materiały
z gąbki [tekstylia w belach], tekstylia w postaci akcesoriów okiennych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia
do wyposażenia domu, syntetyczne tekstylia sprzedawane w belach,
tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, tekstylia w belach
do produkcji odzieży, tekstylia używane jako podszewki do odzieży,
tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, materiały z gąbki [tekstylia w belach], tekstylia w postaci akcesoriów okiennych, włókna
tekstylne, włókna akrylowe, włókna jedwabne, włókna naturalne,
włókna ramii, włókna ostnicy, włókna konopne, włókna poliestrowe,
włókna sizalowe, włókna bawełny, włókna rafiowe, włókna na przędzę, tekstylne włókna ciągłe, włókna ceramiczne tekstylne, włókna
bawełny [linters], nietkane włókna tekstylne, włókna z politetrafluoroetylenu, włókna wiskozowo-krzemionkowe, tekstylne włókna
syntetyczne, włókna tekstylne surowe, włókna z rami [nieprzerobione], włókna konopi siewnych [surowe], włókna do wytwarzania
dywanów, włókna do wytwarzania mat, włókna poliestrowe do wypełniania, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, pojedyncze włókna z jedwabiu poliestrowego, włókna węglowe do celów włókienniczych, włókna półsyntetyczne [do użytku włókienniczego], włókna
syntetyczne do użytku tekstylnego, włókna szklane do celów włókienniczych, włókna wykonane z materiałów syntetycznych, włókna
jako surowe materiały syntetyczne do celów włókienniczych, włókna
jako częściowo przygotowane materiały syntetyczne do użytku tekstylnego, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, włókniny przeszywane, włókniny igłowane .
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(111) 305583
(220) 2017 09 01
(210) 476043
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) ID FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SOLVA
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, ciemnoróżowy
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje ściągania wierzytelności, agencje nieruchomości, analizy finansowe, leasing finansowy,
usługi banków oszczędnościowych, pobieranie czynszu, emisja kart
kredytowych, emisja bonów wartościowych, inwestycje kapitałowe,
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, finansowe
izby rozrachunkowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w sprawach finansowych, notowania giełdowe, pożyczanie pod zastaw, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, zarządzanie finansami,
handel walutami i wymiana walut, bankowość online, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, faktoring, organizacja zbiórek, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa],
transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi gwarancyjne,
maklerstwo, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pożyczki [finansowanie], pożyczanie pod zastaw,
weryfikacja czeków, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, bankowość hipoteczna, pożyczki ratalne, usługi ubezpieczeniowe, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, usługi
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi gwarantowania
ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń
morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, zarządzanie nieruchomością, usługi aktuarialne, usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, powiernictwo, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie ceł, fundusze inwestycyjne wzajemne, usługi finansowania, usługi depozytów sejfowych, depozyty kosztowności, wyceny
fiskalne.
(111) 305584
(220) 2017 09 01
(210) 476044
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) ID FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SOLVA
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje ściągania wierzytelności, agencje nieruchomości, analizy finansowe, leasing finansowy,
usługi banków oszczędnościowych, pobieranie czynszu, emisja kart
kredytowych, emisja bonów wartościowych, inwestycje kapitałowe,
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, finansowe
izby rozrachunkowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w sprawach finansowych, notowania giełdowe, pożyczanie pod zastaw, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, zarządzanie finansami,
handel walutami i wymiana walut, bankowość online, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, faktoring, organizacja zbiórek, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa],
transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi gwarancyjne,
maklerstwo, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pożyczki [finansowanie], pożyczanie pod zastaw,
weryfikacja czeków, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, bankowość hipoteczna, pożyczki ratalne, usługi ubezpieczeniowe, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, usługi
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi gwarantowania
ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń
morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, zarządzanie nieruchomością, usługi aktuarialne, usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, powiernictwo, usługi pośrednictwa finansowego
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w zakresie ceł, fundusze inwestycyjne wzajemne, usługi finansowania, usługi depozytów sejfowych, depozyty kosztowności, wyceny
fiskalne.

(111) 305585
(220) 2017 07 26
(210) 474617
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) el nino parfum s.r.o., Nová Paka, CZ.
(540) ELNINO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone również przez Internet
w ramach sklepu internetowego, dotyczące perfum, produktów
perfumeryjnych, kosmetyków, preparatów kosmetycznych i toaletowych, biżuterii oraz artykułów piśmienniczych.
(111) 305586
(220) 2017 07 26
(210) 474622
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON AGATA AL.CAPONE
SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, PL.
(540) aleja win
(540)

(531) 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi, prezentacje towarów i usług,
usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu towarów:
napoje alkoholowe, wina, usługi reklamowe, usługi marketingowe.
(111) 305587
(220) 2017 07 27
(210) 474690
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) ARMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) armet
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe konstrukcje do transportu, kable i druty metalowe (nie do celów elektrycznych), wyroby ślusarskie, rury metalowe, obręcze i beczki metalowe,
ogrodzenia, bramy, kraty, drzwi, okna metalowe, śruby, gwoździe,
haki, kołki, nity, okucia do drzwi i okien, taśmy, dzwonki, imadła, kowadła, skrzynki do narzędzi, na listy, skrzynie, kasetki i kasety metalowe, szafki, klucze, kłódki, zasuwy, zamki, rygle, łańcuchy, kolanka
i rury metalowe, złączki, zawory, sprężyny, łóżka, osprzęt do mebli
metalowych, plomby, szyldy metalowe.
(111) 305588
(220) 2017 08 03
(210) 474932
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) ZADYLAK ŁUKASZ FHU TATRY WYSOKIE, Bukowina
Tatrzańska, PL.
(540) salon smaków
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 wyroby kulinarne z mięsa, drobiu, ryb, dziczyzny, mleka, pasztety, konserwy, owoce, warzywa i grzyby: konserwowane,
suszone, gotowane, mrożone, marynowane, sałatki owocowe i warzywne, galaretki, dżemy, konfitury, marmolada, kompoty, jaja, produkty mleczne, 30 wyroby kulinarne, w tym nie zawierające glutenu
i niskobiałkowe z mąki: pierogi, kluski, naleśniki, pieczywo, kanapki,
pizza, ciastka, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku pieczywa, wyroby cukiernicze i słodycze, jadalne ozdoby do ciast, lody, herbata, kakao, kawa, napoje na bazie czekolady,
przyprawy, sosy mięsne, sosy do sałat, miód, keczup, majonez, musztarda, 32 piwo, soki owocowe, soki warzywne, syropy do przygotowywania napojów, napoje bezalkoholowe: wody mineralne, napoje gazowane, napoje energetyczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, a mianowicie: wyroby kulinarne z mięsa,
drobiu, ryb, dziczyzny, mleka, owoców, warzyw, grzybów, mąki, słodycze, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, piwo, napoje bezalkoholo-
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we, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie
hurtowym, detalicznym i za pośrednictwem sieci Internet oraz drogą
sprzedaży wysyłkowej, prowadzenie interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów krajowych i zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie agencji informacji handlowej, reklama.

(540) Bin-e
(540)

(111) 305589
(220) 2017 08 07
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL.
(540) DRY PROTECT ANTI-LEAK TECHNOLOGY
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 rozdrabniarki odpadków, urządzenia do zagęszczania
odpadków, urządzenia sortujące odpady, urządzenia do recyklingu
odpadków, rozdzielające urządzenia elektryczne, 9 programy komputerowe, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia zdalnego sterowania, 21 kosze na śmieci, kosze na odpadki.

(210) 475058

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 26.01.18, 26.13.01, 01.15.15, 24.15.13
(510), (511) 5 pieluchy jednorazowe.
(111) 305590
(220) 2017 08 07
(210) 475060
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) CZABAK LESZEK LC ELEKTRONIK, Warszawa, PL.
(540) LC ELEKTRONIK
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia i przyrządy pomiarowe,
sygnalizacyjne, sterujące, kontrolne, klawiatury do urządzeń elektronicznych, elementy do konstrukcji klawiatur do urządzeń elektronicznych, złącza i diody do klawiatur, panele dotykowe, panele
sterujące, podzespoły elektroniczne, ekrany dotykowe, pulpity dotykowe, pulpity sterownicze, filtry antyrefleksyjne, filtry magnetyczne, optyczne do ekranów urządzeń elektronicznych, zabezpieczania
EMI/RFI, płyty czołowe do urządzeń elektronicznych, zabezpieczenia
okien wyświetlacza, interfejsy ekranów dotykowych, łączniki elektroniczne, połączenia elastyczne stosowane w urządzeniach elektronicznych, folie podgrzewające wyświetlacze LCD, układy elektroniczne, sterowniki elektroniczne, wskaźniki elektroniczne, komponenty
elektroniczne, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia,
folie opisowe do urządzeń elektronicznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: obudowy laboratoryjne, obudowy przemysłowe, obudowy panelowe, obudowy do powieszenia,
obudowy laboratoryjne, obudowy na szynę, akcesoria do obudów,
systemy zawieszeń, gałki do urządzeń elektronicznych, panele sterownicze, panele dotykowe, zabezpieczenia okien wyświetlaczy, elementy mocujące stosowane w urządzeniach elektronicznych, lampy
elektroluminescencyjne, maty światłowodowe, 42 usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi projektowania elementów
i urządzeń elektronicznych, usługi wzornictwa przemysłowego,
usługi pomiarowe, usługi sporządzania raportów i analiz z pomiarów, usługi sporządzania raportów technicznych, usługi testowania
i kontroli jakości urządzeń elektronicznych, usługi prac badawczo-rozwojowych, usługi wydawania opinii i ekspertyz, usługi doradztwa technicznego.
(111) 305591
(220) 2017 08 07
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) INFOCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.

(210) 475064

(111) 305592
(220) 2017 05 02
(210) 471141
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) NAZAREWICZ MICHAŁ, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) Tulik
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa inna niż odzież, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, kapy
na łóżka, kołdry, narzuty na łóżka, płótno do przewijania niemowląt,
pokrowce i narzuty na meble, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie
na materace, poszewki na poduszki, prześcieradła na łóżka, ręczniki,
śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, wkładki do śpiwora, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, body [bielizna], bokserki, czapki [nakrycia głowy], kombinezony, kombinezony [odzież], koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], mufki [odzież], nakrycia głowy, ocieplacze, odzież, okrycia wierzchnie [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, pulowery, rękawiczki, rękawiczki
z jednym palcem, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice,
spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szlafroki, wyprawki dziecięce [odzież], bielizna kąpielowa jako odzież.
(111) 305593
(220) 2017 05 04
(210) 471240
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Bank Pekao
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, doradztwo w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, usługi
audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych oraz
analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi
udzielania oraz zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi
wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
bankowość inwestycyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami
dewizowymi, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych
i zarządzania funduszami na zlecenie, usługi emitowania własnych
papierów wartościowych i dokonywania obrotu tymi papierami
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oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych,
usługi dokonywania czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych, w tym gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz
emitentów papierów wartościowych, usługi udzielania pożyczek
na emisję papierów wartościowych, analizy inwestycji finansowych
oraz pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie
emisji papierów wartościowych, usługi przyjmowania do depozytu
przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania operacji kupna
i sprzedaży papierów wartościowych, usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych, usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania
na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi finansowe
w zakresie leasingu, usługi finansowe w zakresie leasingu factoringu,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz
lokali, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 305594
(220) 2017 05 04
(210) 471241
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, doradztwo w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, usługi
audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych oraz
analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi
udzielania oraz zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi
wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
bankowość inwestycyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami
dewizowymi, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych
i zarządzania funduszami na zlecenie, usługi emitowania własnych
papierów wartościowych i dokonywania obrotu tymi papierami
oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych,
usługi dokonywania czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych, w tym gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz
emitentów papierów wartościowych, usługi udzielania pożyczek
na emisję papierów wartościowych, analizy inwestycji finansowych
oraz pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie
emisji papierów wartościowych, usługi przyjmowania do depozytu
przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania operacji kupna
i sprzedaży papierów wartościowych, usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych, usługi dokonywania obrotu wie-
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rzytelnościami, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania
na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi finansowe
w zakresie leasingu, usługi finansowe w zakresie leasingu factoringu,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz
lokali, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 305595
(220) 2017 05 08
(210) 471290
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) Ammko Serowa z ziołami Zupa Błyskawiczna o Smaku
Serowym z Kluskami oryginalne kluski Vifon
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony, czarny, ciemnozielony,
żółty, jasnożółty, szary
(531) 08.03.10, 08.07.01, 05.09.06, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15,
26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki 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 pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.
(111) 305596
(220) 2017 05 08
(210) 471291
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 KRABOWA ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KRABOWYM OSTRA CRAB FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (HOT)
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czarny, czerwony, fioletowy,
jasnożółty, pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 08.07.01, 05.09.06, 03.09.16, 25.01.15, 26.04.04, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
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 pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(111) 305597
(220) 2017 05 08
(210) 471293
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK CURRY ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA CURRY Z KLUSKAMI CURRY CHICKEN
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (HOT) KUBEK VIFONA OSTRA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, jasnożółty, zielony,
żółty, szary, pomarańczowy
(531) 08.07.01, 11.03.20, 08.01.06, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
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 pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(111) 305598
(220) 2017 05 08
(210) 471294
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK CHIŃSKI ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA ŁAGODNA CHINESE CHICKEN FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (MILD)
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czarny, czerwony, fioletowy,
jasnozielony, zielony, żółty, jasnożółty, szary
(531) 08.07.01, 08.03.10, 25.01.15, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki 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 pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.

(111) 305599
(220) 2017 05 08
(210) 471296
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK ZŁOTY ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA Z KLUSKAMI GOLDEN CHICKEN FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (MILD) KUBEK VIFONA ŁAGODNA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, złoty, czarny, żółty, jasnożółty, szary,
czerwony
(531) 08.07.01, 08.01.06, 11.03.20, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki 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 pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.
(111) 305600
(220) 2017 05 10
(210) 471439
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 28
(732) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) energia bezprzerwy ariespower
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.15, 03.04.01, 03.04.05,
03.04.13
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], cylindry do silników, pługi do zdejmowania darni, dźwigi do pojazdów,
filtry [części maszyn lub silników], gaźniki, generatory prądu, generatory elektryczności, gładziarki, głowice cylindrów do silników,
koła maszyn, grabie do zgrabiarek, iskrowniki zapłonowe, kopaczki
[maszyny], koparki [czerparki], koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny],
kosiarki ogrodowe [maszyny], kultywatory [maszyny], łożyska [czę-
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ści maszyn], linki sterownicze do maszyn lub silników, maszyny dla
statków, maszyny do budowy dróg, maszyny rolnicze, membrany
do pomp, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], noże [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, obudowy maszyn, osłony maszyn, urządzenia do zagęszczania odpadów, piły [maszyny], paski napędowe do wentylatorów silników, maszyny do pielenia, piły łańcuchowe, pługi śnieżne, pokrywy
[części maszyn], pompy [maszyny], samonastawne pompy paliwowe,
awaryjne agregaty prądotwórcze, maszyny do robót ziemnych, rozruszniki silników, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym,
tłumiki do silników, silniki dla statków, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, maszyny do ubijania, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
spycharki, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, uchwyty
[części maszyn], ugniatarki mechaniczne, wentylatory do silników,
zawory [części maszyn lub silników], zamiatarki samojezdne, brony,
8 ubijaki do gruntu [narzędzia brukarskie], koparki do rowów [narzędzia], narzędzia o napędzie ręcznym, kosiarki ogrodowe ręczne
[narzędzia], piły [narzędzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], nożyce
ogrodnicze, kosy, rębaki, 9 akumulatory elektryczne, kolektory elektryczne, baterie słoneczne, motopompy strażackie, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej.

(111) 305601
(220) 2017 05 17
(151) 2018 01 05
(441) 2017 07 31
(732) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAGOR
(540)

(210) 471779

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 podpory i stemple metalowe, metalowe stojaki cierne,
stropnice członowe metalowe, zamki do stempli i stropnic członowych metalowe, metalowe obudowy tubingowe, 7 reduktory ciśnieniowe, regulatory ciśnieniowe, zawory ciśnieniowe, cylindry i tłoki
siłowników hydraulicznych, siłowniki i stojaki hydrauliczne, części
maszyn jak: czopy, wały, osie, przeguby, hamulce, sprzęgła, przekładnie zębate, przekładnie cierne, przekładnie pasowe i łańcuchowe,
maszyny i urządzenia dla górnictwa, na przykład zmechanizowane
obudowy górnicze, przenośniki zgrzebłowe i taśmowe oraz inne
urządzenia do transportu kopalnianego poziomego i pionowego,
mechanizmy napędowe, transportery pneumatyczne, podnośniki
jako urządzenia, podajniki, maszyny do przesiewania, regulatory
prędkości do maszyn i silników, maszyny do rozdrabniania kopalin,
maszyny do przeróbki rud, sita dla przesiewaczy, 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń górniczych, w tym serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny, 42 badania techniczne, prace rozwojowe realizowane dla osób trzecich, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych,, 45 licencjonowanie własności
intelektualnej.
(111) 305602
(220) 2017 05 17
(151) 2018 01 05
(441) 2017 07 31
(732) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAGOR
(540)

(210) 471784

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 stropnice, stojaki kopalniane, podciągarki.
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(111) 305603
(220) 2017 05 26
(210) 472199
(151) 2018 01 05
(441) 2017 07 31
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) M.i.G
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, dżemy, galaretki, galaretki owocowe, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
na bazie mleka orzechowego, 30 chipsy (produkty zbożowe), czekolada, czekolada pitna, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony
[lody spożywcze], kakao, karmelki-cukierki,kawa, kawa nienaturalna, krakersy, herbatniki petit-beurre, lody, sorbety w postaci lodów,
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki w formie słodyczy, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, guma do żucia, 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie
piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, preparaty
do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, w tym: cydr bezalkoholowy, bezalkoholowe napoje z soków, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
syropy, soki, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, sorbety-napoje, napoje odalkoholizowane, napoje
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, napój imbirowy, orszada, nektary owocowe, pastylki
do napojów gazowanych, preparaty do produkcji napojów, woda,
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna,
woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
(111) 305604
(220) 2017 05 26
(210) 472200
(151) 2018 01 05
(441) 2017 07 31
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) M.I.G
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, dżemy, galaretki, galaretki owocowe, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
na bazie mleka orzechowego, 30 chipsy (produkty zbożowe), czekolada, czekolada pitna, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony
[lody spożywcze], kakao, karmelki-cukierki, kawa, kawa nienaturalna, krakersy, herbatniki petit-beurre, lody, sorbety w postaci lodów,
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki w formie słodyczy, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, guma do żucia, 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie
piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, preparaty
do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, w tym: cydr bezalkoholowy, bezalkoholowe napoje z soków, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
syropy, soki, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, sorbety (napoje), napoje odalkoholizowane, napoje
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, napój imbirowy, orszada, nektary owocowe, pastylki
do napojów gazowanych, preparaty do produkcji napojów, woda,
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna,
woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
(111) 305605
(220) 2017 05 26
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 31
(732) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sędziszów Małopolski, PL.
(540) PZL SĘDZISZÓW

(210) 472214
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, srebrny, biały, różowy
(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 filtry oleju, filtry paliwa, filtry hydrauliczne, filtry powietrza do silników samochodowych, 11 filtry powietrza, filtry kabiny.
(111) 305606
(220) 2017 05 26
(210) 472215
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 31
(732) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów Małopolski, PL.
(540) PZL SĘDZISZÓW SKUTECZNA OCHRONA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, srebrny, biały, różowy
(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 24.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 filtry oleju, filtry paliwa, filtry hydrauliczne, filtry powietrza do silników samochodowych, 11 filtry powietrza, filtry kabiny.
(111) 305607
(220) 2017 05 26
(210) 472216
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 31
(732) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów Małopolski, PL.
(540) PZL SĘDZISZÓW SKUTECZNA OCHRONA
(540)
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twem Internetu kosmetyków, preparatów do makijażu, środków perfumeryjnych i zapachowych, środków toaletowych oraz aplikatorów
do kosmetyków, 44 chirurgia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
gabinety pielęgnacji skóry, fryzjerstwo, manicure, ozdabianie ciała,
analiza kolorów [usługi kosmetyczne], depilacja woskiem, analiza
kosmetyczna, doradztwo w zakresie urody, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja
urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie
informacji związanych z usługami salonów piękności, solaria, salony
fryzjerskie, pielęgnacja urody dla ludzi, pielęgnacja urody, salony
piękności, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu świadczone online lub osobiście, usługi koloryzacji brwi,
usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi spa, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [SPA], usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.

(111) 305609
(220) 2017 06 01
(210) 472415
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój, PL.
(540) Provocater
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 filtry oleju, filtry paliwa, filtry hydrauliczne, filtry powietrza do silników samochodowych, 11 filtry powietrza, filtry kabiny.
(111) 305608
(220) 2017 06 01
(210) 472404
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) TYC-TYKA MAGDALENA MTTESTETICA, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, emalie do paznokci, utwardzacze do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru
na paznokciach, podkłady do lakierów do paznokci, żel do paznokci,
odżywki do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, rozjaśniacze do paznokci, preparaty do kuracji paznokci, klej do utwardzania
paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, powłoki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, odżywki, kremy i olejki
do skórek wokół paznokci.

(531) 26.13.25
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, ulotek), handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
kolportaż próbek, reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modeli
i modelek do celów promocji sprzedaży i reklamy, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, komputerowe
zarządzanie plikami, kompilacja informacji do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
bazach danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednic-

(111) 305610
(220) 2017 06 01
(210) 472453
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola, PL.
(540) DYSPERBIT
(510), (511) 19 bitumiczne produkty dla budownictwa.
(111) 305611
(220) 2017 06 08
(210) 472699
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) DERMIE PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) M’onduniq Cosmétiques Professionnels
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, wosk krawiecki i szewski, środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, aloesowe preparaty do celów
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełniane
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płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, gaziki do celów
kosmetycznych, henna [barwnik kosmetyczny], henna w proszku, kamienie do wygładzania stóp, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające
pantenol, kreda do użytku kosmetycznego, krem do skórek wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier do celów
kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, perfumowane balsamy [preparaty
toaletowe], perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty
do pedicure, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płatki
oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty ścierne do ciała, pumeks, tłuszcze do celów
kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, zestawy kosmetyków, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów
medycznych, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, 5 preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty i materiały
diagnostyczne, żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych, aerozole chłodzące do celów medycznych, alkohol do nacierania, apteczki
pierwszej pomocy do użytku domowego, apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, cement kostny
do celów medycznych, cement kostny do celów ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, cukier mleczny do celów medycznych [laktoza], dekstryny do użytku farmaceutycznego, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, doustne sole nawadniające,
ekstrakty z kory do użytku medycznego, elementy radioaktywne
do użytku medycznego, enzymy do celów medycznych, enzymy
do celów weterynaryjnych, gazy do celów medycznych, gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu medycznym, guma do żucia
odświeżająca oddech do celów leczniczych, hormony radioterapeutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów leczniczych, kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, kapsułki
na lekarstwa, kleje chirurgiczne, kleje medyczne do wiązania ran, kolodium do celów farmaceutycznych, kolagen do celów medycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki rekonstytuowane
do zabiegów klinicznych w zakresie pielęgnacji skóry, komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry,
krew do celów medycznych, krew pępowinowa, krople do oczu, kąpiele tlenowe, kryształki do celów leczniczych, kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze
preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony
dla zwierząt domowych, leki przeciwgorączkowe, lubrykanty do celów medycznych, materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych,
mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, nasączone
chusteczki lecznicze, natłuszczony papier do celów medycznych, nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, nośniki uwalniające leki w postaci powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, nośniki
uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, odczynniki do użytku medycznego, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce medycznej, odświeżacze oddechu do celów medycznych, olej rycynowy jako
substancja powlekająca do produktów farmaceutycznych, olejek
z drzewa sandałowego do celów medycznych, farmaceutycznych lub
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weterynaryjnych, osocze krwi, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pianki antykoncepcyjne, plastry chłodzące do celów medycznych, pożywki do kości złożone z materiałów biologicznych do celów
medycznych, preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, preparaty bakteryjne
do celów medycznych, preparaty biochemiczne do użytku medycznego, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty kantarydowe do użytku medycznego, preparaty lecznicze do pielęgnacji
zdrowia, preparaty medyczne, preparaty mentolowe do wcierania dla
dzieci, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające metioninę, preparaty zawierające pantenol
do użytku medycznego, produkty uboczne z procesu przeróbki ziarn
zbóż do celów medycznych, proszek perłowy do celów medycznych,
proszek z kory do użytku medycznego, sekwencje kwasów nukleinowych do celów medycznych i weterynaryjnych, składniki krwi, sole
do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole
wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, środki na odciski, środki nawilżające do celów chirurgicznych, suplementy do karm
do celów weterynaryjnych, szampony lecznicze, tlen stały do użytku
medycznego, tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, ureaza do celów medycznych, wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki odtoksyczniające z chloru do celów medycznych, środki odtruwające z arszeniku
do celów medycznych, świece do uszu do celów leczniczych, woda
morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wypełnienia skóry
do wstrzykiwania, żelatyna do celów medycznych, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, substancje chłonne do higieny osobistej, środki
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, antybakteryjne preparaty na bazie gliny, higieniczne
środki nawilżające, intymne preparaty nawilżające, preparaty higieniczne do celów medycznych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, płyny do przemywania oczu, środki czyszczące [preparaty]
do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, żele nawilżające do użytku osobistego, rozpuszczalniki czyszczące do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory oczyszczające do użytku medycznego, substancje
w formie tabletek do stosowania w sterylizacji wody, 8 przybory
do manicure i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów,
przybory do układania włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, elektryczna karbownica do włosów, elektryczne prostownice
do włosów, elektryczne urządzenia do układania włosów, grzebienie,
zgrzebła [narzędzia ręczne], narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, nożyce, nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], nożyczki, pincety, przybory do pedikiuru, przyrządy do strzyżenia [ręczne], przyrządy ręczne do kosmetycznej
pielęgnacji brwi, ręczne maszynki do strzyżenia, rozpylacze pompowane ręcznie, separatory do rzęs, spraye [narzędzia obsługiwane ręcznie], zalotki do rzęs, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, nauczanie
i szkolenia, nauczanie indywidualne, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, bary przekąskowe, bary sałatkowe, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji
o usługach barów, herbaciarnie, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie
żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności
i napojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla
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gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony
internetowej, stołówki, udostępnianie informacji o zawodzie barmanki
i barmana, udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki,
udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, usługi barów piwnych, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barowe, usługi barów z sokami, usługi biur
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów),
usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej,
usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi doradców
w zakresie win, usługi herbaciarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi
osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi
prywatnego klubu picia, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracji washoku, usługi restauracji, w których
mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne,
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi świadczone przez bary bistro, winiarnie, wynajem sprzętu
do gotowania do celów przemysłowych, wypożyczanie automatów
do napojów, wypożyczanie blatów kuchennych, wypożyczanie wyposażenia barowego, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości,
44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza
kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza
kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia,
fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena
i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny
zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, manicure, łaźnie publiczne
do celów higienicznych, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp,
pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, solaria, stylizacja, układanie włosów, udostępnianie
obiektów i sprzętu toaletowego, udzielanie informacji o urodzie,
udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
ścinanie włosów, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu
i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs,
usługi farbowania włosów, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
kręcenia włosów, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi
lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie
usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem
włosów, usługi manicure i pedicure, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi nitkowania brwi, usługi odsysania tłuszczu, usługi opalania natryskowego, usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego,
usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pedicu-
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re, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi plecenia włosów
w warkocze, usługi podkręcania rzęs, usługi prostowania włosów,
usługi przedłużania rzęs, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu opalania natryskowego, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów
pielęgnacji paznokci, usługi saun, usługi solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi SPA, usługi tatuażu brwi,
usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi trwałej ondulacji włosów,
usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone
przez uzdrowisko [SPA], usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania
i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów
i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów
na cellulitis, usuwanie cellulitu z ciała, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych,
wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi dentystyczne,
usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, usługi optyczne, aromaterapia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania
przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności
fizycznej, domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie aparatów
słuchowych, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo
żywieniowe, fizjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu,
konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie odwykowe
pacjentów nadużywających środki odurzające, leczenie pacjentów
uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych
od substancji narkotycznych, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała,
masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny
shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, moksybucja, monitorowanie pacjentów, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór nad programami redukcji wagi, ocena kontroli wagi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna
w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z głodówką, opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna
związana z naturopatią, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania w domach dla
rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, osteopatia, ośrodki zdrowia, pilates terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie
i nadzorowanie diety, planowanie programów odchudzających, planowanie rodziny, pomoc osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo
związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, sanatoria (usługi-), sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, talasoterapia, terapia antynikotynowa, terapia
mowy i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, tradycyjny masaż japoński, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji
zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji
dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości
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odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu
ochrony zdrowia przez telefon, świadczenie usług przez domy opieki
nad starszymi ludźmi, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej on-line, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udzielanie informacji zdrowotnej,
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi barów tlenowych,
usługi dietetyków, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie
dietetyki, usługi doradcze w zakresie laktacji, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi
hydroterapii domowej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi kliniczne w zakresie homeopatii, usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi masażu stóp, usługi mikrodermabrazji, usługi opieki nad
pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki
zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych
jednostek służby zdrowia, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej,
usługi położnicze [akuszeria], usługi refleksologiczne, usługi stawiania
baniek, usługi szpitalnych domów opieki, usługi terapeutyczne, usługi
terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, usługi
w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie leczenia nałogu
palenia, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie reiki, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie patologii
związane z leczeniem osób, usługi w zakresie planowania programów
redukcji wagi, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi
w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów
i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej opieki
zastępczej, ziołolecznictwo.

(111) 305612
(220) 2017 06 09
(210) 472759
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) FAIR PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gałowo, PL.
(540) RWS Barier Soundproofing Technology
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 17 materiały i tkaniny izolacyjne, maty izolacyjne,
maty termoizolacyjne, wypełniacze izolacyjne, izolacje akustyczne,
19 warstwy izolujące pod podłogi.
(111) 305613
(151) 2018 01 10

(220) 2017 06 12
(441) 2017 09 11

(210) 472793

1849

(732) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) VIVAMEDIA SPÓŁKA Z O.O.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 26.03.04, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 wydawnictwa prasowe, organizowanie eventów
związanych z działalnością stomatologiczną.
(111) 305614
(220) 2017 06 12
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) VIVAVOYAGE MEDICAL TRAVEL
(540)

(210) 472795

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 organizowanie turystyki medycznej i zdrowotnej.
(111) 305615
(220) 2017 06 12
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PRACTICULUM
(540)

(210) 472796

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 28.07.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność edukacyjna dla stomatologów i wspomagającej ich kadry medycznej.
(111) 305616
(220) 2017 06 12
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PRACTICULUM PROTETYKI
(540)

(210) 472799

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 28.07.99, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność edukacyjna dla stomatologów i wspomagającej kadry medycznej.
(111) 305617
(220) 2017 06 12
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.

(210) 472800

1850
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(540) CURRICULUM IMPLANTOLOGII
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność edukacyjna dla stomatologów i wspierającej ich kadry medycznej.
(111) 305618
(220) 2017 06 12
(210) 472812
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 28
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Kujawianka Mieszanka Kujawska
(510), (511) 30 słodycze, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny,
cukierki, karmelki twarde, karmelki nadziewane, cukierki w polewach, cukierki czekoladowe, lizaki, żelki, ciastka, wafelki, orzechy
w polewach, owoce suszone lub kandyzowane w polewach.
(111) 305619
(220) 2017 06 13
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL.
(540) Safe Nights
(540)

(210) 472896

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 10 materace ochronne w przypadku nietrzymania moczu,
jednorazowe arkusze zabezpieczające przy nietrzymaniu moczu.
(111) 305620
(220) 2017 06 14
(210) 472922
(151) 2018 01 03
(441) 2017 09 11
(732) KIRAKOSYAN ARMAN KAREN P.H.U., Legionowo, PL.
(540) Smaki Kaukazu
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, żółty, pomarańczowy
(531) 05.07.10, 05.07.14, 05.07.21, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02,
26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne.
(111) 305621
(220) 2017 06 19
(210) 473034
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA, Lubin, PL.
(540) MEDICA INSUFINE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 igły do celów medycznych.
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(111) 305622
(220) 2017 06 21
(210) 473176
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, PL.
(540) NYK
(510), (511) 12 amortyzatory do rowerów, bagażniki rowerowe, bieżniki do opon, chlapacze [błotniki] do rowerów, błotniki do rowerów,
części konstrukcyjne rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, elektryczne rowery składane, hamulce do rowerów, hydrauliczne hamulce tarczowe do rowerów, kierownice [części do rowerów],
klaksony rowerowe, klocki hamulcowe [części rowerów], koła zębate
[części rowerowe], koła rowerowe, koła łańcuchowe do rowerów, korby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, łańcuchy do rowerów, linki hamulcowe do rowerów, manetki obrotowe do rowerów,
metalowe dzwonki do rowerów, minirowery, nóżki do rowerów,
noski rowerowe, nakładki na szprychy rowerowe, nakładki na pedały rowerowe, obręcze kół do rowerów, ochraniacze ubrania na koła
do rowerów, oparcia pasażerów do rowerów, opony bezdętkowe
do rowerów, opony, opony rowerowe, opony do rowerów dla dzieci, osłony łańcucha do rowerów, piasty do kół rowerowych, pedały
do rowerów, podpórki do rowerów, podpórki do rowerów [części
rowerowe], pokrycia siodełek rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe, pokrowce na siodełka do rowerów, pompki do rowerów,
przerzutki do rowerów, ramy do rowerów, rowery składane, rowery szosowe, rowery trekingowe, rowery na pedały, rowery górskie,
rowery elektryczne, rowery dziecięce, rowery dostawcze, rowery,
sakwy rowerowe, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów,
silniki do rowerów, siodełka do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, stabilizatory do rowerów, sygnalizatory kierunkowe do rowerów, szprychy do rowerów, uchwyty do mocowania
bidonów rowerowych, uchwyty kierownicy do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, układy napędowe [części rowerowe], zestawy
przerzutek.
(111) 305623
(220) 2017 06 21
(210) 473177
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OSCBR Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur
Rachunkowych
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 9 programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, nagrane programy komputerowe sterujące, oprogramowanie dla biur rachunkowych i do prowadzenia księgowości, 35 usługi księgowe, usługi płacowe, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych, audyt, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, rachunkowość finansowa,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowanie listy płac,
sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, wyceny handlowe, 36 działalność finansowa, ekspertyzy do celów podatkowych, usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo
i pośrednictwo finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
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wycena finansowa, informacje finansowe, analizy finansowe, ekspertyzy do celów fiskalnych, leasing finansowy, agencje ściągania
wierzytelności, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo w zakresie długów, faktoring,
finansowe izby rozrachunkowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje],
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, powiernictwo, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi dotyczące maklerstwa
giełdowego, usługi finansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi
ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyceny fiskalne, 42 usługi informatyczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów,
programowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], aktualizacja oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 305624
(220) 2017 06 23
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540)
(540)

(210) 473286

Kolor znaku: morski
(531) 29.01.04, 29.01.03, 26.01.01, 26.01.04, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 1 adiuwanty, środki antypienne, sklejacze do rzepaku
i zbóż (zapobiegają wysypywaniu się ziarna): nawozy rolnicze, nawozy ogrodnicze: odżywki dla roślin, stymulatory wzrostu roślin,
dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, owadobójczych,
5 środki odstraszające przeciwko szkodnikom, zwłaszcza gryzoniom,
ptakom.
(111) 305625
(220) 2017 06 27
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las, PL.
(540) OLT Express
(540)

(210) 473400

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub reklamowych, 39 usługi kurierskie, usługi pocztowe w zakresie dostarczania
korespondencji i przesyłek, spedycja, dystrybucja prasy, dystrybucja
przesyłek, dostarczanie przesyłek i korespondencji, przewożenie ładunków, usługi magazynowania i konfekcjonowania towarów, usługi
pakowania towarów.
(111) 305626
(151) 2017 12 28

(220) 2017 06 27
(441) 2017 08 16

(210) 473407
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(732) BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BRUBECK – YOUR BODYGUARD
(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoaktywna,
odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], obuwie sportowe, buty narciarskie, obuwie, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy sportowe, koszulki bez
rękawów, bluzy z kapturem, czapki dziane, czapki narciarskie, czapki
i czapeczki sportowe, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna wchłaniająca
pot, skarpety termoaktywne, spodnie kolarskie, koszulki kolarskie,
odzież dla rowerzystów, spodnie narciarskie, spodnie snowboardowe, spodnie sportowe, spodenki, skarpety sportowe, bokserki,
koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice narciarskie, rękawice do snowboardu, rękawiczki zimowe, rękawiczki, rękawiczki dla
rowerzystów, szaliki.
(111) 305627
(220) 2017 06 27
(151) 2017 12 27
(441) 2017 07 31
(732) DAROWSKI TOMASZ JULIUSZ, Warszawa, PL.
(540) MPACK
(540)

(210) 473412

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 papier, tektura, karton i wyroby z tych materiałów,
nieujęte w innych klasach, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych do zawijania lub pakowania,
materiały i artykuły do zawijania i pakowania w części lub w całości z papieru, kartonu, tektury lub tworzywa sztucznego, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
opakowania i materiały opakowaniowe wykonane z tworzyw sztucznych do wyrobów chemii gospodarczej, opakowania i materiały
opakowaniowe wykonane z tworzyw sztucznych do wyrobów farmaceutycznych, opakowania i materiały opakowaniowe wykonane
z tworzyw sztucznych do wyrobów kosmetycznych, opakowania
i materiały opakowaniowe wykonane z tworzyw sztucznych do wyrobów spożywczych, opakowania wykonane z polietylenu, papier
laminowany, karton lub tektura do pakowania, dystrybucji, opakowania i przechowywania, pojemniki do pakowania i materiały
do pakowania wykonane z papieru lub wykonane z papieru powlekanego tworzywem sztucznym, torby, worki i woreczki, tace, butelki
i folie do pakowania i przechowywania, 20 pojemniki, niemetalowe,
do przechowywania lub transportu, nakrętki niemetalowe, pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw sztucznych, tubki do wyciskania z tworzyw sztucznych, puste, tuby polietylenowe,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, 39 pakowanie artykułów
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, pakowanie wyrobów chemii gospodarczej, pakowanie wyrobów farmaceutycznych,
pakowanie wyrobów kosmetycznych, pakowanie żywności, usługi
doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi w zakresie pakowania i opakowań, 42 doradztwo w zakresie projektowania opakowań,
usługi w zakresie projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego.
(111) 305628
(220) 2017 06 30
(210) 473576
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 16
(732) ADDARIO FRANCESCANTONIO VEGOMANIA, Wieliczka, PL.
(540) Vegab
(510), (511) 29 desery wykonane z produktów mlecznych, napoje
na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, batony organiczne na bazie orzechów
i ziaren, burgery warzywne, chipsy warzywne, ciecierzyca, przetworzona, dipy, falafel, gotowe dania warzywne, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe produkty z warzyw,
pasztet warzywny, pikle, pokrojone sałatki warzywne, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, sałatki gotowe, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa obrane ze skórki, zapiekanki
[żywność], 30 chipsy [produkty zbożowe], ciasta [słodkie lub słone],
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gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy zawierające
[głównie] ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby
lub warzyw, kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki zawierające
sałatę, lasagne, naleśniki, placki, placki z nadzieniem z warzyw, przekąski składające się głównie z chleba, quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], quiche, tacos [danie meksykańskie], tarty solone, świeże placki [ciasta], wyroby piekarnicze z warzywami i rybami,
zawijana kanapka typu wrap, espresso, herbata, kawa, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, batony zbożowe i energetyczne, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos
oraz z dostawą na miejsce, udzielanie licencji franchisingowej dla
osób trzecich, 43 bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], doradztwo kulinarne, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności
i napojów w bistrach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów dla
gości, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi w zakresie jedzenia na wynos.

(111) 305629
(220) 2017 07 01
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) BĄK MAREK ABCT, Pysznica, PL.
(540) STALOVE
(540)
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towe oraz organizowanie warsztatów, konferencji i sympozjów w zakresie systemów informatycznych, programowania, konfigurowania
sprzętu informatycznego, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(111) 305631
(220) 2017 07 06
(210) 473796
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) OGAR
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody elektryczne, mikroautobusy, samochody towarowo-osobowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe, samochody dostawcze, części zamienne do samochodów, pojazdy lądowe, samochody półciężarowe,
samochody ciężarowe.
(111) 305632
(220) 2017 07 07
(210) 473854
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) HERSTA STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, Lubczyna, PL.
(540) NIEZŁA FRYTKA SMACZNEGO MAHLZEIT BON APPÉTIT
VÄLSMAKANDE SAPORITO ENJOY
(540)

(210) 473610

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 15.07.04, 05.07.02, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne.
(111) 305630
(220) 2017 07 03
(210) 473694
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) RZEQA
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13, 26.11.22, 01.15.24
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, programy multimedialne, publikacje elektroniczne przeznaczone do zapisu
na komputerze i urządzeniach elektronicznych przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, publikacje elektroniczne do pobrania,
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia do odtwarzania,
nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji
w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej, tablety, audiobooki, e-booki, 38 udostępnianie komputerowych baz danych online
i przeszukiwalnych baz danych online w zakresie przesyłania treści
i obrazów, zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu
wymiany informacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi wyszukiwania użytkowników i wysyłania im wiadomości elektronicznych, poczta elektroniczna, udostępnianie pokoi rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń online dla zarejestrowanych
użytkowników do transmisji wiadomości ogólnych, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi rozprowadzania ogłoszeń
i informacji, a mianowicie udostępnianie przestrzeni na ogłoszenia
przez sieć komputerową, udostępnianie komputerowych baz danych online oraz przeszukiwalnych baz danych online w dziedzinie
ogłoszeń, 41 usługi szkolenia i nauczania poprzez serwisy interne-

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04
(510), (511) 16 pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki z tektury falistej, papierowe
pojemniki do żywności na wynos, pojemniki z papieru biodegradowalnego opartego na bazie masy włóknistej do jedzenia na wynos,
opakowania kartonowe, opakowania na żywność, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, pudełka kartonowe, pudełka
tekturowe, pudełka z papieru, składane pudełka kartonowe, papierowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania,
20 tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania
żywności, przezroczyste pojemniki na żywność stosowane do pakowania handlowego, niemetalowe przezroczyste tace na żywność
do użytku handlowego, 21 pojemniki na chleb, pojemniki na kanapki, pojemniki do przechowywania żywności, pudełka śniadaniowe,
pudełka obiadowe.
(111) 305633
(220) 2017 07 07
(210) 473856
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) MEIK INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Siesta Trattoria
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, czarny
(531) 18.03.17, 02.01.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, informacja o usługach restauracyjnych,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące
dania na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 305634
(151) 2018 01 09

(220) 2017 07 07
(441) 2017 09 04

(210) 473859
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(732) HERSTA STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, Lubczyna, PL.
(540) CERTYFIKAT DOBREGO SMAKU SMACZNEGO MAHLZEIT BON
APPÉTIT VÄLSMAKANDE SAPORITO ENJOY GUTEN APPETIT
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.05, 25.01.19
(510), (511) 16 pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki z tektury falistej, papierowe
pojemniki do żywności na wynos, pojemniki z papieru biodegradowalnego opartego na bazie masy włóknistej do jedzenia na wynos,
opakowania kartonowe, opakowania na żywność, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, pudełka kartonowe, pudełka
tekturowe, pudełka z papieru, składane pudełka kartonowe, papierowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania,
pudełka kartonowe na torty, pudełka tekturowe na pizzę, 20 tacki
z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności,
przezroczyste pojemniki na żywność stosowane do pakowania handlowego, niemetalowe przezroczyste tace na żywność do użytku
handlowego, 21 pojemniki na chleb, pojemniki na kanapki, pojemniki do przechowywania żywności, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze, pudełka na ciastka, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych.
(111) 305635
(220) 2017 07 07
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) BARNAŚ PATRYK BITLOGIC, Warszawa, PL.
(540) Cloud Factory custom coils & wires
(540)

(210) 473873

(531) 10.01.05, 10.01.10, 10.01.25, 27.05.01
(510), (511) 34 zapałki, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły
dla palaczy, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, aromaty do tytoniu,
artykuły do użytku z tytoniem, popielniczki dla palaczy, pojemniki
na tytoń i humidory, zapalniczki dla palaczy, waporyzatory osobiste
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.
(111) 305636
(220) 2017 07 10
(210) 473896
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) DeliaSTOP
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, dodatki chemiczne
do środków grzybobójczych dla roślin, dodatki chemiczne do środków owadobójczych dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, 5 środki ochrony roślin: fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciw pasożytom.
(111) 305637
(151) 2018 01 04

(220) 2017 07 10
(441) 2017 08 21

(210) 473897
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(732) KOC ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOHANDLOWE KOCYK, Kraków, PL.
(540) KOCYKÓWKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole
wysokoprocentowe, wódka, 35 dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, promocja sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe,
marketing, sponsoring promocyjny, telemarketing, usługi w zakresie
merchandisingu, usługi w zakresie franchisingu, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi promocyjne, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów
handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności
gospodarczej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi składania zamówień hurtowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, administrowanie dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność i napoje, usługi zaopatrzenia osób trzecich w napoje alkoholowe, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania produktów spożywczych i napojów alkoholowych od sprzedawców hurtowych.
(111) 305638
(220) 2017 07 11
(210) 473968
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PERFEKT SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01
(510), (511) 6 rury metalowe, złączki metalowe do rur, rury metalowe
wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne, zawory metalowe inne
niż części maszyn, węże metalowe do instalacji wodno-kanalizacyjnych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do wentylacji klimatyzacyjnych,
7 pompy obiegowe i wodne, 11 instalacje i urządzenia grzewcze,
instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje grzewcze na gaz, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i kanalizacyjnych, grzejniki, [kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, wanien, kabin prysznicowych, zlewów kuchennych, 17 rury
giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, złączki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki,
niemetalowe do rur elastycznych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
niemetalowe, 19 rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, przewody rurowe do instalacji grzewczych i wodnych z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa
sztucznego z warstwą metalową pomiędzy warstwami z tworzywa
sztucznego, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe.
(111) 305639
(220) 2017 07 11
(210) 473972
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) HydroNasin
(510), (511) 5 preparaty do irygacji do celów medycznych, leki dla
ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, pły-
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ny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, soda
oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, cukier do celów medycznych.

z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z warstwą metalową pomiędzy warstwami z tworzywa sztucznego, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe.

(111) 305640
(220) 2017 07 11
(210) 473973
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) KUCZKOWSKI MICHAŁ PHU RIBENA, Wygoda Sierakowska, PL.
(540) Ribena
(540)

(111) 305642
(220) 2017 07 11
(210) 473985
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) BioNasin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty witaminowe,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], leki dla ludzi, preparaty witaminowe, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki
wzmacniające, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty do irygacji do celów medycznych.

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
spożywczymi, usługi w zakresie prowadzenia delikatesów i sklepów
z artykułami spożywczymi, w tym z wyrobami mięsnymi, napojami,
piwem i napojami alkoholowymi, artykułami tytoniowymi, artykułami kosmetycznymi, artykułami chemii gospodarczej i prasą, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością handlową, franczyza w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów.
(111) 305641
(220) 2017 07 11
(210) 473980
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PERFEXIM
(510), (511) 6 rury metalowe, złączki metalowe do rur, rury metalowe
wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne, zawory metalowe inne
niż części maszyn, węże metalowe do instalacji wodno-kanalizacyjnych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do wentylacji klimatyzacyjnych,
7 pompy obiegowe i wodne, 11 instalacje i urządzenia grzewcze,
instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje grzewcze na gaz, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i kanalizacyjnych, grzejniki, [kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, wanien, kabin prysznicowych, zlewów kuchennych, 17 rury
giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, złączki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki,
niemetalowe do rur elastycznych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
niemetalowe, 19 rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, przewody rurowe do instalacji grzewczych i wodnych z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa
sztucznego z warstwą metalową pomiędzy warstwami z tworzywa
sztucznego, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak: rury metalowe, rury metalowe wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne, zawory metalowe inne niż części maszyn, węże metalowe do instalacji
wodno-kanalizacyjnych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, pompy
obiegowe i wodne, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje grzewcze na gaz, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych, grzejniki, [kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne rury wchodzące w skład
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, wanien, kabin
prysznicowych, zlewów kuchennych, rury giętkie, rurki, przewody
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, złączki
niemetalowe do rur elastycznych, kształtki niemetalowe do rur elastycznych, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, przewody rurowe do instalacji grzewczych i wodnych

(111) 305643
(220) 2017 07 11
(210) 473986
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) Looker
(510), (511) 10 instrumenty chirurgiczne, medyczne, weterynaryjne, urządzenia i instrumenty medyczne, szpatułki laryngologiczne
do celów medycznych, łyżeczki do czyszczenia uszu, przyborniki dla
chirurgów i lekarzy innych specjalności, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych.
(111) 305644
(220) 2017 07 13
(210) 474091
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) Hacienda y Vinedos Marqués del Atrio, S.L., Mendavia, ES.
(540) MARQUES DE MONTINO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa.
(111) 305645
(220) 2017 07 13
(210) 474103
(151) 2018 01 08
(441) 2017 09 04
(732) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NP NEXON PHARMA EUPHRASIA ŚWIETLIK
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.12, 25.05.25
(510), (511) 5 produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych,
mineralne wody do celów medycznych, preparaty wspomagające leczenie, parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła medyczne, napary medyczne,
herbatki medyczne, produkty biologiczne do celów medycznych,
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające.
(111) 305646
(220) 2017 07 13
(151) 2018 01 08
(441) 2017 09 04
(732) GJC INTER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.

(210) 474105
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(540) ADBOX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, wydawnictwa na nośnikach
papierowych, czasopisma, periodyki, gazety, biuletyny, katalogi, broszury, ulotki, książki, publikacje reklamowe.
(111) 305647
(220) 2017 07 17
(210) 474251
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) SUŁOWSKA BARBARA ORGANIC, Warszawa, PL.
(540) Hunt Run-Polowanie na Biegaczy
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie biegów przeszkodowych i sportowych wydarzeń ekstremalnych .
(111) 305648
(220) 2017 07 17
(210) 474255
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) ECTIMER
(510), (511) 5 preparaty zawierające ektoinę, preparaty do stosowania do nosa zawierające ektoinę.
(111) 305649
(220) 2017 07 17
(210) 474256
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) ECTO-NEB
(510), (511) 5 preparaty zawierające ektoinę, preparaty do inhalacji
zawierające ektoinę.
(111) 305650
(220) 2017 07 17
(210) 474260
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) KIERSKI ANDRZEJ KRZYSZTOF, Biała Podlaska, PL.
(540) CLIPHONE
(510), (511) 9 telefony, akcesoria do telefonów.
(111) 305651
(220) 2017 07 18
(210) 474262
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) 3SELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Janów Lubelski, PL.
(540) SELTY
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 alarmy, alkoholomierze, anteny, aparatura do kontrolowania temperatury, barometry, baterie elektryczne, baterie słoneczne, chipy [układy scalone], czujniki, diody świecące [led], dozowniki,
dyktafony, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, etui na smartfony, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kamery wideo, kijki do robienia
sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe,
kompasy [przyrządy pomiarowe], komputery, komputery przenośne
[podręczne], końcówki [elektryczność], krokomierze [pedometry],
kwasomierze [areometry], liczniki, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne, mikrofony, mikroprocesory, myszy [sprzęt do przetwarzania
danych], nadajniki [telekomunikacja], nośniki do rejestracji dźwięku,
pamięci zewnętrzne usb, panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, pirometry, plandeki ochronne, płytki dla układów scalonych, pokrowce do tabletów, pokrowce na smartfony, przenośne
odtwarzacze multimedialne, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy pomiarowe,
słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony,
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy
do aparatów fotograficznych, suwmiarki, tablety, telefony komórkowe, termometry nie do celów medycznych, układy scalone, urządze-
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nia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
systemu gps, urządzenia zdalnego sterowania, wilgotnościomierze,
woltomierze, zegarki inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu
bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 10 artykuły ortopedyczne.

(111) 305652
(220) 2017 07 20
(210) 474390
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) ECTORHIN
(510), (511) 5 preparaty zawierające ektoinę, preparaty do nosa.
(111) 305653
(220) 2017 07 20
(210) 474392
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) Auditon
(510), (511) 5 suplementy diety na szumy uszne, preparaty wspomagające leczenie szumów usznych.
(111) 305654
(220) 2017 07 20
(210) 474394
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) Diclostim
(510), (511) 5 preparaty lecznicze do płukania jamy ustnej i gardła,
preparaty przeciwbólowe i przeciwzapalne do płukania jamy ustnej
i gardła.
(111) 305655
(220) 2016 02 22
(151) 2017 08 31
(441) 2016 05 23
(732) adidas AG, Herzogenaurach, DE.
(540)

(210) 452612

(531) 09.09.14, 09.09.25
(510), (511) 25 obuwie, klapki.
(111) 305656
(220) 2017 08 09
(210) 475182
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) CZEKAJ MACIEJ, Kolonia, DE.
(540) DSR
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa.
(111) 305657
(220) 2013 06 27
(210) 416004
(151) 2016 11 04
(441) 2013 10 14
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) INTELIO
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, bloczki bibułki papierosowej, cygara, gilotynki do cygar, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, filtry
do papierosów, humidory, kamienie do zapalniczek, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów
leczniczych, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla
palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, tabaka, tabakierki, ustniki
do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, woreczki na tytoń, zbiorniczki z gazem
do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu.
(111) 305658
(151) 2018 01 12

(220) 2014 05 14
(441) 2014 09 01

(210) 428766
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(732) KOZARYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Różanki, PL.
(540) KOZARYN TRANSPORT SPEDYCJA
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych usług, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi agencji importowo-eksportowych, doradztwo gospodarcze w zakresie transportu i spedycji, 39 usługi transportowe, usługi w zakresie transportu towarów,
usługi w transporcie przedmiotów specjalistycznych, transport dokumentów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów i osób, rozładunek, transport samochodowy,
transport kolejowy, transport międzynarodowy, magazynowanie
i przechowywanie towarów, załadunek, przeładunek i wyładunek
towarów, pakowanie towarów, usługi informacji o transporcie, usługi
spedycyjne, usługi magazynowe i składowe, pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji.
(111) 305659
(220) 2014 08 11
(210) 432144
(151) 2017 05 23
(441) 2014 11 24
(732) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) KUBARA
(510), (511) 5 dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 chrupki owocowe, zioła ogrodowe konserwowane, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 preparaty roślinne zastępujące
kawę, mąka i produkty zbożowe, makarony, bułki, chleb, suchary, ciasta, ciastka, biszkopty, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, herbatniki,
krakersy, płatki zbożowe, musli, słodycze, wyroby cukiernicze, cukier,
melasa, przyprawy, 31 otręby zbożowe, nasiona (ziarna), orzechy.
(111) 305660
(220) 2014 11 06
(210) 435377
(151) 2017 10 12
(441) 2015 02 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) HANZA
(510), (511) 33 wódki.
(111) 305661
(220) 2016 06 21
(210) 458120
(151) 2018 01 12
(441) 2016 08 16
(732) NOTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ryczywół, PL.
(540) NOTTO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, drewno, drewno
użytkowe, deski, belki drewniane, drewno budowlane, drewno obrobione, wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach,
tarasy i balkony wykończone w drewnie, deski tarasowe, drewniane
elementy tarasowe, elementy konstrukcyjne tarasów i balkonów
z drewna oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych, stelaże niemetalowe, stelaże drewniane, stelaże plastikowe lub z tworzyw sztucznych,
budowlane konstrukcje niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, deski podło-
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gowe, deski parkietowe, panele podłogowe, klepka, parkiety, mozaiki, płytki podłogowe niemetalowe, płytki podłogowe parkietowe,
parkiet, schody drewniane, listwy przypodłogowe, cokoły, drzwi
niemetalowe, okna niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe,
żaluzje niemetalowe, okiennice niemetalowe, bramy i ogrodzenia
niemetalowe, automatyka i napędy do drzwi, okien lub bram (nieelektryczne), parapety, parapety z drewna, niemetalowe okucia, niemetalowe okucia budowlane, niemetalowe okucia do drzwi, okien,
bram, niemetalowe urządzenia do otwierania drzwi, okien i bram
(nieelektryczne), schody niemetalowe, schody drewniane, tralki, balustrady, poręcze, forniry, drewno na fornir, elewacje niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, płyty niemetalowe, ścianki
działowe niemetalowe, płytki ścienne, boazeria drewniana, sklejka,
klejonka drewniana, okładziny dla budownictwa, figurki drewniane,
altanki przenośne nie z metalu, niemetalowe: profile dla budownictwa, rusztowania, zbrojenia, futryny, pochwyty, antaby, sprężyny,
gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki, prowadnice, progi, ramy, nadproża,
gzymsy, ograniczniki, podpory, kątowniki, wkładki, samozamykacze,
zasuwy, profile, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, szprosy, nawiewniki,
okapniki, podkładki, zaślepki, złączki, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne
niemetalowe, pomniki niemetalowe, 37 doradztwo inżynieryjne jako
budownictwo, montaż okuć do drzwi, montaż stojaków i półek, montaż żaluzji i rolet, montaż drzwi i okien, montaż podłóg drewnianych,
montaż schodów drewnianych, montaż jako instalacja półek, montaż
belkowania dachu, montaż rusztowań, montaż drzwi, montaż szafek
kuchennych, 40 usługi produkcji i montażu na zamówienie: stolarki meblowej, stolarki rzemieślniczej, mebli, usługi obróbki drewna,
usługi stolarskie, 42 doradztwo projektowe, doradztwo techniczne,
projektowanie wnętrz, projektowanie konstrukcyjne, projektowanie
konstrukcji, projektowanie mebli, projektowanie dekoracji wnętrz .

(111) 305662
(220) 2016 09 26
(210) 461956
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BROWAR ZAPANBRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żywiec, PL.
(540) ZAPANBRAT
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, aperitify bezalkoholowe, brzeczka piwna, cydr bezalkoholowy, kwas chlebowy, piwo słodowe, brzeczka słodowa, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe nektary
owocowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 35 usługi w zakresie sprzedaży różnych produktów (z wyłączeniem transportu)
w branży spożywczej, zdrowej żywności, piwa i produktów piwowarskich, napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych, jak wina, wódki, likiery, koniaki, spirytus, wód mineralnych
gazowanych i niegazowanych, napojów bezalkoholowych, napojów
owocowych, soków owocowych, tak by umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, w centrum
handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni, za pomocą
katalogów sprzedaży wysyłkowej lub środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza przez strony internetowe lub telesklepy, usługi
w zakresie reklamy, pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi
agencji reklamowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych i pokazów towarów, publikowanie tekstów reklamowych, usługi menedżerskie, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości.
(111) 305663
(220) 2016 05 30
(210) 457017
(151) 2017 06 19
(441) 2016 08 16
(732) BUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) NOWY OLECHÓW
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie, pozyskiwanie i pośredniczenie
w pozyskiwaniu kapitałów i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej
oraz usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu
nieruchomościami mieszkalnymi, usługi pośrednictwa w zakresie
wynajmu i handlu nieruchomościami biurowymi i handlowymi,
usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, zarządzanie
i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi
sprzedaży i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części,
usługi sprzedaży i kupna nieruchomości na własny rachunek, usługi wynajmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, remontowe i instalacyjne odnoszące się do: budynków, hal fabrycznych, masztów
i wież stalowych oraz kominów betonowych i stalowych, usługi: murarskie, malarskie, dekarskie, montaże rusztowań, rozbiórki budynków, czyszczenie powierzchni zewnętrznych budynków, izolowanie
cieplne i wodochronne budynków, 42 projektowanie techniczne:
budynków, budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych,
projektowanie instalacji: cieplnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne: budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych.

(111) 305664
(220) 2016 06 15
(151) 2016 11 10
(441) 2016 07 18
(732) ROCHEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Studio bee
(540)

(210) 457891
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reklamy i sprzedaży, sprzedaż preparatów na bazie wosku, artykułów
kosmetycznych przyrządów i urządzeń i akcesoriów do poprawiania urody, przedstawicielstwo podmiotów zagranicznych, agencja
importowo-eksportowa, doradztwo w zakresie zarządzanie siecią
punktów prowadzących usługi związane z poprawianiem urody, wydawanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie organizowania
i zarządzania siecią salonów: depilacji, kosmetycznych, fryzjerskich,
poprawiania urody, 44 prowadzenie usług w zakresie salonów: depilacji, kosmetycznych, fryzjerskich, piękności i spa, centrów ochrony
zdrowia, centrów poprawiania urody w zakresie chirurgii plastycznej,
medycyny estetycznej oraz dermatochirurgii.

(111) 305666
(220) 2017 04 24
(210) 470861
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AGENCJA FREEBEE
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, 38 agencje informacyjne.
(111) 305667
(220) 2017 04 24
(210) 470863
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) freebee Agencja
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 38 agencje informacyjne.
Kolor znaku: żółty, czarny, biały, szary, pomarańczowy
(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 8 sztućce, przyrządy do przygotowania żywności, 21 artykuły gospodarstwa domowego, naczynia.
(111) 305665
(220) 2017 03 17
(210) 468998
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) KB8 INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) One Wax STUDIO DEPILACJI WOSKIEM
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 27.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wosk do depilacji, preparaty kosmetyczne na bazie wosku, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, mydła dezodoryzujące, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
wazelina, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, mydła olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, preparaty kosmetyczne do opalania się, produkty
perfumeryjne, materiały przylepne do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci, kremy, emulsje, żele, pianki do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji, woski dentystyczne, 35 usługi w zakresie marketingu, promocji,

(111) 305668
(220) 2017 06 01
(210) 472465
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) BLUE LEMON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) WARS I SAWA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, woda pitna z witaminami.
(111) 305669
(220) 2017 06 13
(210) 472908
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 17
(732) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, PL.
(540) WODA PŁYNĄCA Z NATURY EVA ZDRÓJ ACTIVE
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, zielony
(531) 26.04.01, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 woda mineralna.
(111) 305670
(220) 2017 05 22
(210) 471961
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) LYP PIOTR EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA
MARKETINGU, Rybnik, PL.
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(540) citoome
(540)

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, różowy
(531) 16.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji, wszystkich dotyczących charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług, udzielanie informacji i porad dotyczących
charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie informacji
w tym zakresie, usługi w zakresie badania rynku, udostępnianie rynku
online dla celów kupna i sprzedaży towarów, aranżowanie, wyszukiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji produktów, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług,
badania rynkowe, usługi w zakresie porównywania cen, 38 udostępnianie blogów, forów, fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych
tablic ogłoszeń online do transmisji i rozpowszechniania wiadomości
pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie się wiadomościami,
informacjami, obrazami, wideo i nagraniami dźwiękowymi, usługi
związane z portalami internetowymi, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług.
(111) 305671
(220) 2015 11 04
(210) 448864
(151) 2018 01 11
(441) 2016 02 15
(732) SMART2STAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) smart to stay
(510), (511) 39 usługi turystyczne, współpraca z różnymi podmiotami przy organizowaniu wyjazdów turystycznych, usługi związane
z organizacją podróży, rezerwacją miejsc na podróż, organizacją wycieczek oraz rezerwowaniem miejsc na wycieczki, organizacją zwiedzania turystycznego, organizacja pobytów biznesowych w kraju
i za granicą, rezerwacja miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży, czarterowanie, transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru pojazdami
mechanicznymi, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, balów,
kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji, organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych z edukacją
i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych,
organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi
obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich, basenów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, organizacja i prowadzenie
obozów wakacyjnych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia
dla potrzeb koncertów oraz targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych nie ujętych w innych klasach, organizowanie ogródków zabaw
dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych, występów muzycznych,
spektakli laserowych i pirotechnicznych, parki rozrywki, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, fotografowanie, filmowanie, gimnastyka (instruktaż), prowadzenie kasyn i salonów gier
hazardowych, obsługa sal gry, obsługa gier w systemie on-line, prowadzenie klubów bilardowych, usługi rozrywki, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka),
kluby zdrowia, kluby nocne, usługi edukacyjne, usługi rekreacji, kluby fitness, obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie urządzeń radiowych, telewizyjnego oraz hi-fi, usługi zespołów
muzycznych, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
studia filmowe, studia nagrań, wynajmowanie kortów tenisowych,
wypożyczanie quadów, rowerów, sprzętu do paintballa i nordic walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu
i gier sportowych, informacje o wypoczynku i rozrywce, usługi związane z organizacją wypoczynku, tresura zwierząt, prowadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, przejażdżki powozami, kuligi,
wędkarstwo, myślistwo sportowe i rekreacyjne, organizowanie polowań, usługi organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów,
kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, organizowania
wypoczynku, rezerwowanie miejsc przez biura podróży na imprezy
kulturalne, 43 usługi hotelarskie, prowadzenie restauracji i kawiarni,
usługi gastronomiczne, usługi przygotowania dań (żywność, napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, usługi rezerwacji miejsc w pensjo-
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natach i hotelach, wynajmowanie sal na konferencje, szkolenia, posiedzenia, informacja o powyższych usługach.

(111) 305672
(220) 2014 05 27
(210) 429287
(151) 2018 01 11
(441) 2014 09 15
(732) PHU SUPRA SPÓŁKA CYWILNA JAROSŁAW OSIŃSKI, PAWEŁ
WĄSIK, PAWEŁ OSIŃSKI, Sochaczew, PL.; PASTUŁA ZBIGNIEW
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ZET-BUD, Kolbuszowa, PL.
(540) GE GRUPA EXPERT
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, drewno, drewno
użytkowe, deski, belki drewniane, drewno budowlane, drewno obrobione, stolarka budowlana, stolarka wykończeniowa, tarasy i balkony
wykończone w drewnie, deski tarasowe, drewniane elementy tarasowe, elementy konstrukcyjne tarasów i balkonów z drewna oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych, stelaże niemetalowe, stelaże drewniane,
stelaże plastikowe lub z tworzyw sztucznych, budowlane konstrukcje
niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podłogi z drewna, deski podłogowe, deski parkietowe,
panele podłogowe, klepka, parkiety, mozaiki, płytki podłogowe niemetalowe, płytki podłogowe parkietowe, parkiet, schody drewniane,
listwy przypodłogowe, cokoły, drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, okiennice
niemetalowe, bramy i ogrodzenia niemetalowe, automatyka i napędy
do drzwi, okien lub bram (nieelektryczne), parapety, parapety z drewna, niemetalowe okucia, niemetalowe okucia budowlane, niemetalowe okucia do drzwi, okien, bram, niemetalowe urządzenia do otwierania drzwi, okien i bram (nieelektryczne), schody niemetalowe, schody
drewniane, tralki, balustrady, poręcze, forniry, drewno na fornir, elewacje niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, płyty
niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, ściany, płytki ścienne,
boazeria drewniana, sklejka, klejonka drewniana, okładziny dla budownictwa, figurki drewniane, altanki, niemetalowe: profile dla budownictwa, rusztowania, zbrojenia, futryny, pochwyty, antaby, sprężyny,
gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki, prowadnice, progi, ramy, nadproża,
gzymsy, ograniczniki, podpory, kątowniki, wkładki, samozamykacze,
zasuwy, profile, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, szprosy, nawiewniki,
okapniki, podkładki, zaślepki, złączki, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne
niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
na rzecz osób trzecich następujących towarów materiały budowlane niemetalowe, drewno, drewno użytkowe, deski, belki drewniane,
drewno budowlane, drewno obrobione, stolarka budowlana, stolarka
wykończeniowa, tarasy i balkony wykończone w drewnie, deski tarasowe, drewniane elementy tarasowe, elementy konstrukcyjne tarasów
i balkonów z drewna oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych, stelaże
niemetalowe, stelaże drewniane, stelaże plastikowe lub z tworzyw
sztucznych, budowlane konstrukcje niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna,
deski podłogowe, deski parkietowe, panele podłogowe, klepka, parkiety, mozaiki, płytki podłogowe niemetalowe, płytki podłogowe parkietowe, parkiet, schody drewniane, listwy przypodłogowe, cokoły,
drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, okiennice niemetalowe, bramy i ogrodzenia
niemetalowe, automatyka i napędy do drzwi, okien lub bram (nieelektryczne), parapety, parapety z drewna, niemetalowe okucia, niemetalowe okucia budowlane, niemetalowe okucia do drzwi, okien, bram,
niemetalowe urządzenia do otwierania drzwi, okien i bram (nieelektryczne), schody niemetalowe, schody drewniane, tralki, balustrady,
poręcze, forniry, drewno na fornir, elewacje niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, płyty niemetalowe, ścianki działowe
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niemetalowe, ściany, płytki ścienne, boazeria drewniana, sklejka, klejonka drewniana, okładziny dla budownictwa, figurki drewniane, altanki, niemetalowe: profile dla budownictwa, rusztowania, zbrojenia,
futryny, pochwyty, antaby, sprężyny, gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki,
prowadnice, progi, ramy, nadproża, gzymsy, ograniczniki, podpory, kątowniki, wkładki, samozamykacze, zasuwy, profile, zatrzaski, zawiasy,
uszczelki, szprosy, nawiewniki, okapniki, podkładki, zaślepki, złączki,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
drzwi metalowe, bramy i ogrodzenia metalowe, urządzenia elektryczne do otwierania bram, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing,
reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie,
reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją powyższych
towarów.				
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 305673
(220) 2013 07 08
(210) 416420
(151) 2018 01 05
(441) 2013 10 28
(732) JANKOWSKA-FISHMAN ELŻBIETA JÓZEFINA ART FACTORY,
Krosno, PL.
(540) JJ Józefina
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 01.15.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.25
(510), (511) 11 klosze i szkła do lamp.
(111) 305674
(220) 2015 08 20
(210) 446136
(151) 2018 01 09
(441) 2015 11 23
(732) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA INSTYTUT
BADAWCZY, Warszawa, PL.
(540) it SZKOŁA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], organizacja i prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(111) 305675
(220) 2015 08 24
(210) 446225
(151) 2018 01 11
(441) 2015 11 23
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSAT NEWS.PL
(540)

(531) 25.05.02, 24.17.02, 27.05.01
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(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, dyski kompaktowe CD-ROM, gry komputerowe, anteny,
dekodery, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, podkładki pod myszy komputerowe,
pokrowce na laptopy, przenośne odtwarzacze mediów, publikacje
elektroniczne ładowalne, translatory elektroniczne kieszonkowe,
automaty muzyczne uruchamiane monetą, filmy rysunkowe animowane, filmy kinematograficzne naświetlone, 16 kalendarze, książki,
gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy,
fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, torby, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 25 odzież, nakrycia głowy, odzież
gimnastyczna i sportowa, 32 napoje bezalkoholowe, 35 usługi
agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich zapisów
audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów, sprzętu elektronicznego do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, przeglądów prasy, sprzętu telekomunikacyjnego, nośników formatów MP3, tak by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie
zakupu za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 usługi w zakresie
prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna,
przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale
komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych,
sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia forów,
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, prognoz
pogody, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych,
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru
pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, aukcji publicznych, badania opinii publicznej, badania rynku, reklamy
na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, 41 produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, informacja
o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów i wystaw
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia,
sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, obsługa sal kinowych, pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych, organizowanie
konkursów piękności, przedstawienia teatralne.

(111) 305676
(220) 2016 02 24
(210) 452709
(151) 2018 01 05
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) larda
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
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wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną .

(111) 305677
(220) 2016 02 24
(210) 452710
(151) 2018 01 05
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) bolivar
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów 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-
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spodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną .

(111) 305678
(220) 2016 02 24
(210) 452711
(151) 2018 01 05
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) lemon stone
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną .
(111) 305679
(220) 2016 09 09
(210) 461294
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 28
(732) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL.
(540) ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 01.13.01, 29.01.04
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(510), (511) 16 afisze, artykuły papiernicze, albumy, almanachy, broszury, czasopisma, druki, fotografie, skorowidze, kalendarze, karty
pocztowe, katalogi, książki, mapy, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, papeterie, periodyki, plakaty, podręczniki, prospekty, publikacje,
wydawnictwa, 35 usługi udostępniania i zarządzania powierzchnią
reklamową, usługi organizacji wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół,
firm, urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośrednictwem
sieci internetowej, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych i innowacji, tworzenie
i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów i zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, rekrutacja pracowników,
sondaże opinii publicznej, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi promocji
regionu Śląska, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, popularyzacji upowszechniania i propagowania nauki, jej celów,
osiągnięć i perspektyw poprzez prowadzenie internetowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, usługi publikacji, w tym
również publikacji elektronicznej książek i innych tekstów, organizowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, 42 organizowanie i prowadzenie badawczych pracowni specjalistycznych.

(111) 305680
(220) 2016 09 27
(210) 462016
(151) 2018 01 08
(441) 2016 12 05
(732) POLAK ANDRZEJ PHU ANDPOL MARKETING SERVICE, Lublin, PL.
(540) PHU ANDPOL MARKETING SERVICE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 osprzęt niemetalowy do mebli, akcesoria meblowe jak:
gałki, uchwyty, zawiasy, prowadnice, koła meblowe, podkładki filcowe, kołki meblowe, 22 liny niemetalowe, liny plecione, 35 usługi marketingowe oraz reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
towarów jak: wyroby ślusarskie, budowlane materiały metalowe, liny
stalowe, łańcuchy, osprzęt do lin i łańcuchów jak: karabińczyki, szekle,
kausze, zaciski, śruby rzymskie, złącza śrubowe, drobne wyroby metalowe, kołki rozporowe, kotwy, pręty gwintowane, gwoździe, wkręty
do drewna, wkręty do płyt kartonowo-gipsowych, wkręty metryczne,
śruby imbusowe, śruby zamkowe, nakrętki, podkładki, pinezki tapicerskie, osprzęt niemetalowy do mebli, akcesoria meblowe jak: gałki,
uchwyty, zawiasy, prowadnice, koła meblowe, podkładki filcowe, kołki
meblowe, liny niemetalowe, liny plecione, 39 pakowanie, magazynowanie oraz dystrybucja zakonfekcjonowanych produktów.
(111) 305681
(220) 2016 12 23
(210) 465608
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) FABRYKA OKIEN DAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) Harmony Line
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 6 okna i drzwi metalowe, w tym z izolacją cieplną, ościeżnice drzwiowe i okienne oraz ich elementy, ramy skrzydeł okiennych, skrzydła drzwi-wszystkie metalowe, metalowe okucia okienne
i drzwiowe, nadproża metalowe, ściany, w tym fasadowe, dachy i zadaszenia, szklane z konstrukcją nośną metalową – nie ujęte w innych
klasach, świetliki dachowe metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym szkielety i ramy dla ścian, dachów i zadaszeń szklanych
oraz dla szklarni i ogrodów zimowych, wiaty i zadaszenia metalowe,
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lekkie budowle oraz ściany metalowe, w tym z izolacją cieplną, ściany
wewnętrzne metalowe, w tym z szybami, witryny oraz gabloty-nie ujęte w innych klasach, okładziny metalowe dla budownictwa, boazerie
metalowe, metalowe drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne, przeciwpożarowe przegrody budowlane metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe,
w tym segmentowe, roletowe i unoszone, prowadnice metalowe dla
segmentów bram, rolki jezdne metalowe, osie metalowe i ich uchwyty metalowe, sprężyny, żaluzje metalowe-nie ujęte w innych klasach,
panele metalowe do bram segmentowych i roletowych, w tym wypełnione izolacją termiczną, 19 okna i drzwi niemetalowe, w tym drewniane i wykonane z wielokomorowych profili z tworzyw sztucznych,
ościeżnice drzwiowe i okienne oraz ramy skrzydeł okiennych-niemetalowe, w tym drewniane i wykonane z wielokomorowych profili z tworzyw sztucznych, płyty drzwiowe niemetalowe, parapety niemetalowe, okna i drzwi drewniane oraz z tworzyw sztucznych, z metalowymi
osłonami ramiaków, okna i drzwi niemetalowe z metalowymi ościeżnicami, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane i z imitacji drewna,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, szklarnie i ogrody zimowe
z konstrukcja nośną niemetalową, dźwigary i konstrukcje niemetalowe, 40 powlekanie metali w celach dekoracyjnych lub antykorozyjnych, w tym malowanie proszkowe, okleinowanie profili z tworzyw
sztucznych i metalowych.

(111) 305682
(220) 2017 02 03
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) SZCZEPANIK KRYSTYNA, Częstochowa, PL.
(540) MUSCLE POWER
(540)

(210) 467080

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 16.01.05, 16.01.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety,
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy z wapniem, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające alginiany. suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy
diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony
sojowe, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze składające się
z ekstraktów z grzybów, suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy odżywcze
ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające
się głównie z wapnia, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety zawierające białko, 35 promocja sprzedaży, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, usługi związane ze sprzedażą hurtową i detaliczną suplementów diety i odżywek dla sportowców.
(111) 305683
(220) 2017 02 27
(210) 468225
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) SPORT CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Hypoint
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 9 urządzenia do oddychania inne niż do użytku medycznego, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, elektroniczne symulatory sportowe do treningu [sprzęt
komputerowy i sprzęt do nauczania na bazie oprogramowania],
elektroniczne symulatory sportowe do treningu, generatory gazu
do celów laboratoryjnych, generatory gazu i powietrza do eksperymentów naukowych w laboratoriach, hiperbaryczne komory tlenowe nie do celów medycznych, urządzenia do diagnozy [w celach
naukowych], 10 urządzenia treningowe sterowane komputerowo
do użytku terapeutycznego, artykuły do ćwiczeń fizycznych służące
do treningu fizycznego [do celów medycznych], aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo do użytku terapeutycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku medycznego, urządzenia
do ćwiczeń oddechowych, urządzenia do pracy nad kondycją fizyczną [do użytku medycznego], 28 sprzęt do treningów sportowych,
41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie treningu fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi treningowe
siłowe i poprawiające kondycję, udostępnianie obiektów i sprzętu
do treningu sportowego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, fitness kluby, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, prowadzenie ośrodków sprawności
fizycznej, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną,
szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia
w zakresie zajęć sportowych, trenowanie, udostępnianie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń i fitness, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów
i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie sprzętu
sportowego, usługi fitness klubów, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, usługi klubów
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], usługi klubów
zdrowia [fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie
ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, wynajmowanie obiektów sportowych.

(111) 305684
(220) 2017 03 23
(210) 469405
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 12
(732) KRZYŚKO-VASKOVIĆ ANNA NORTHGATE LOGISTICS, Pruszcz
Gdański, PL.
(540) northgate logistics
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 01.05.01, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 305685
(220) 2017 05 24
(210) 472078
(151) 2018 01 12
(441) 2017 08 21
(732) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN.
(540) McLTE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy komputerowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie]; nadajniki sygnałów
elektronicznych, zestawy telefoniczne, nadajniki odbiorniki radiowe,
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, smartfony; telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii
komórkowej, usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług
poczty elektronicznej [email]; udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, ko-
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munikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne; transmisja danych, telekomunikacja radiowa.

(111) 305686
(220) 2017 06 20
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) Bu-131
(540)

(210) 473112

(531) 27.05.01, 17.02.01, 17.02.02, 18.05.01, 18.05.03, 03.07.17, 27.07.01
(510), (511) 12 aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota
wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy
do startowania do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochraniacze
łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny szczęk hamulca
do podwozi statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu,
opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele szklane do statków
powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrznych],
poduszki na siedzenia do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty
i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów z funkcją
masażu, skrzydła do statków powietrznych, spadochrony hamujące
do statków powietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów
powietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne części
do szybowców, systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków
powietrznych, podwozie [części samolotów], 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz
osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków
powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne
szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrznych,
lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania do pojazdów
powietrznych, mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do statków
powietrznych, okładziny szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, płaty
nośne do statków powietrznych, podwozia statków powietrznych,
podwozia do pojazdów [statków powietrznych], poduszki na siedzenia
do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych],
rozpórki z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych,
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty
turbośmigłowe, siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła
do statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów powietrznych,
stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców,
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szybowce
i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków powietrznych,
podwozie [części samolotów], marketing, reklama, reklama prasowa,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama
na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: aerodynamiczne
skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków po-
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wietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, lekkie
statki powietrzne, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła
w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do statków powietrznych,
okładziny szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, pasma
skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych,
panele szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów
[statków powietrznych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze,
rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki z tworzyw
sztucznych do użytku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy,
samoloty amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia
do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych,
spadochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła samolotowe,
śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce],
strukturalne części do szybowców, systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki
paliwa do statków powietrznych, podwozie [części samolotów], administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
sprzedażą, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
działalnością handlową.

(111) 305687
(220) 2017 06 20
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) T-131
(540)

(210) 473114

(531) 27.05.01, 17.02.02, 18.05.01, 18.05.03, 27.07.01
(510), (511) 12 aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota
wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy
do startowania do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochraniacze
łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny szczęk hamulca
do podwozi statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu,
opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele szklane do statków
powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrznych],
poduszki na siedzenia do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty
i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów z funkcją
masażu, skrzydła do statków powietrznych, spadochrony hamujące
do statków powietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów
powietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne części
do szybowców, systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków
powietrznych, podwozie [części samolotów], 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz
osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków
powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne
szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do stat-
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ków powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrznych,
lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania do pojazdów
powietrznych, mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do statków
powietrznych, okładziny szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, płaty
nośne do statków powietrznych, podwozia statków powietrznych,
podwozia do pojazdów [statków powietrznych], poduszki na siedzenia
do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych],
rozpórki z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych,
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty
turbośmigłowe, siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła
do statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów powietrznych,
stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców,
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szybowce
i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków powietrznych,
podwozie [części samolotów], marketing, reklama, reklama prasowa,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama
na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: aerodynamiczne
skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, lekkie
statki powietrzne, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła
w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do statków powietrznych,
okładziny szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, pasma
skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych,
panele szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów
[statków powietrznych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze,
rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki z tworzyw
sztucznych do użytku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy,
samoloty amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia
do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych,
spadochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła samolotowe,
śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce],
strukturalne części do szybowców, systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki
paliwa do statków powietrznych, podwozie [części samolotów], administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
sprzedażą, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
działalnością handlową.

(111) 305688
(220) 2017 06 20
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) Bu-131
(540)

(210) 473115

Kolor znaku: biały, niebieski, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 18.05.01, 18.05.03, 26.11.07
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(510), (511) 12 aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota
wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy
do startowania do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochraniacze
łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny szczęk hamulca
do podwozi statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw
sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele szklane
do statków powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych,
podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów [statków
powietrznych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki
podwozia [do statków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych
do użytku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty
amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła samolotowe,
śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, systemy alarmowe do statków
powietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części samolotów],
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
następujących towarów: aerodynamiczne skrzydła do samolotów,
części konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstrukcyjne
do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje
skorupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, mechanizmy
do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę],
ochraniacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny szczęk
hamulca do podwozi statków powietrznych, opony do kół podwozia
samolotu, opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych,
podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów [statków
powietrznych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki
podwozia [do statków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych
do użytku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty
amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe,
samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia
do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych,
spadochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki powietrzne
[sterowce], strukturalne części do szybowców, systemy alarmowe
do statków powietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części
samolotów], marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: aerodynamiczne skrzydła
do samolotów, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części
konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele
lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych,
konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych,
mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła
w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do statków powietrznych,
okładziny szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, pasma
skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych,
panele szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków
powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrznych], poduszki na siedzenia do statków
powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki
z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, samolot
odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne,
samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmi-
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głowe, siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków powietrznych,
śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, systemy
alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szybowce i ich części
konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części samolotów], administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie sprzedażą, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja
wystaw do celów reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie
wystaw handlowych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży, zarządzanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową.

(111) 305689
(220) 2017 06 20
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) T-131
(540)

(210) 473116

Kolor znaku: biały, niebieski, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.05.01, 18.05.03, 26.11.02, 26.11.07,
26.11.12, 27.07.01
(510), (511) 12 aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota
wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy
do startowania do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochraniacze
łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny szczęk hamulca
do podwozi statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw
sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele szklane
do statków powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych,
podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów [statków
powietrznych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki
podwozia [do statków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych
do użytku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty
amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła samolotowe,
śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, systemy alarmowe do statków
powietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części samolotów],
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
następujących towarów: aerodynamiczne skrzydła do samolotów,
części konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstrukcyjne
do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje
skorupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, mechanizmy
do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę],
ochraniacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny szczęk
hamulca do podwozi statków powietrznych, opony do kół podwozia
samolotu, opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych,
podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów [statków

Nr 5/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

powietrznych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki
podwozia [do statków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych
do użytku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty
amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmigłowe,
samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia
do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych,
spadochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki powietrzne
[sterowce], strukturalne części do szybowców, systemy alarmowe
do statków powietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części
samolotów], marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: aerodynamiczne skrzydła
do samolotów, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części
konstrukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele
lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków powietrznych,
konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych,
mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania śmigła
w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do statków powietrznych,
okładziny szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, pasma
skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych,
panele szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków
powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrznych], poduszki na siedzenia do statków
powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki
z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, samolot
odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne,
samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków powietrznych,
śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, systemy
alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szybowce i ich części
konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części samolotów], administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie sprzedażą, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja
wystaw do celów reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie
wystaw handlowych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży, zarządzanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową.

(111) 305690
(220) 2017 07 11
(210) 473977
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SUWAŁKI, PL.
(540) BYK
(510), (511) 33 wyroby winiarskie.
(111) 305691
(220) 2017 07 11
(210) 473981
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) MARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, PL.
(540) EVQ
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], kratownice [kładki] metalowe, kratownice metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kule stalowe, łańcuchy metalowe,
łańcuchy zabezpieczające metalowe, materiały kolejowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
metalowe, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe,
rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], wiązadła metalowe
do celów rolniczych, wiązadła metalowe, złącza metalowe do łańcuchów, 7 czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], drążki
będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki
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3d, koła maszyn, korbowody do maszyn, motorów i silników, korby
[części maszyn], łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części
maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska
przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem,
maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny
do sortowania dla przemysłu, maszyny górnicze, maszyny kruszące,
maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, maźnice [części maszyn],
mieszalniki, obudowy łożysk do maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników,
pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie
smarujące [części maszyn], podajniki [części maszyn], podnośniki
[urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn,
pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], prasy [maszyny do celów przemysłowych], prowadnice do maszyn, przeguby
uniwersalne [przeguby cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate,
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów
lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do-), roboty [maszyny], sita [maszyny
lub części maszyn], skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych,
sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny], sprzęgła, inne
niż do pojazdów lądowych, tokarki, turbiny wiatrowe, turbiny, inne
niż do pojazdów lądowych, uchwyty [części maszyn], urządzenia
podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników,
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, 35 prowadzenie punktów
sprzedaży towarów w wyżej wymienionych klasach 6 i 7.

(111) 305692
(220) 2017 07 12
(210) 474032
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) ROŚLINNA extra 80%
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 24.17.09
(510), (511) 29 margaryna, masło arachidowe, masło czekoladowe,
masło kakaowe, masło roślinne, oleje jadalne, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego spożywczy, olej
rzepakowy jadalny, olej sezamowy, tłuszcze roślinne, komponenty
i ekstrakty tłuszczowe do produkcji artykułów spożywczych.
(111) 305693
(220) 2017 07 13
(210) 474088
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 04
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA FRU’IT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane.
(111) 305694
(220) 2017 07 13
(210) 474092
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 04
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) FRU’IT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane.
(111) 305695
(220) 2017 07 18
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) HRYNIEWICZ PIOTR, Poznań, PL.
(540) Pokojowiec

(210) 474272
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(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości.

(111) 305698
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) MICHAŁEK MACIEJ, Gdańsk, PL.
(540) DA VINCI EMPIRE
(510), (511) 28 zabawki, gry.

(210) 474536

(111) 305696
(220) 2017 07 20
(210) 474395
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) MARTYNIAK RUSŁAN, Warszawa, PL.
(540) madegro
(510), (511) 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz
kupować te towary i usługi, w szczególności: w sklepie lub innym
punkcie sprzedaży, hurtowni, w sprzedaży wysyłkowej, u akwizytorów, z katalogu różnych artykułów lub usług, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
używając środków telekomunikacji oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie takim, jak: komputery, sprzęt RTV i AGD, sprzęt
i wyposażenie biur, sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz
części i akcesoria do nich, elektronarzędzia domowe i ogrodnicze,
pieczywo, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, żywność, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, meble, meble ogrodowe, rośliny, obrazy,
książki, ebooki, filmy, zabawki, gry komputerowe, kosmetyki, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, odzież, galanteria
i dodatki, artykuły i karma do zwierząt, akcesoria sportowe, odzież
i sprzęt sportowy i turystyczny, akcesoria i wyposażenie do samochodów oraz motocykli, części i narzędzia do samochodów, rowery
oraz akcesoria do rowerów, usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach detalicznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż wysyłkowa
komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu audiowizualnego,
pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, żywności,
mebli, mebli ogrodowych, elektronarzędzia domowe i ogrodnicze,
sprzęt wypoczynkowy do ogrodów, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji również internetowych i przetargów, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach
franchisingu, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, 37 budownictwo, usługi budowlane, usługi odnawiania mieszkań, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, renowacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, remont nieruchomości,
usługi w zakresie remontów budynków, renowacja pomieszczeń
sprzedaży detalicznej, renowacja punktów sprzedaży detalicznej,
39 transport, pakowanie, składowanie i dostarczanie towarów, wysyłka towarów, transport towarów.

(111) 305699
(220) 2017 07 26
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) SMAK NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SMAK NATURY PRODUKTY EKOLOGICZNE
(540)

(210) 474644

(111) 305697
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) BAWOR ŁUKASZ, Rzeszów, PL.
(540) MADLED.EU
(540)

(210) 474523

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 26.01.04, 26.11.09, 27.05.01, 26.02.01, 13.01.06
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe, światła
do pojazdów, reflektory do pojazdów, oświetlenie do motocykli.

Kolor znaku: zielony, żółty, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w postaci: różnego rodzaju artykułów spożywczych, produktów spożywczych w tym warzyw i owoców
z upraw ekologicznych, suplementów diety, kosmetyków, kosmetyków z certyfikatem ekologicznym, środków czystości, książek i pism
branżowych-pozwalające nabywcom swobodnie je oglądać i kupować w szczególności w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem
Internetu, usługi dotyczące prezentowania powyższych produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi dotyczące reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi dotyczące zaopatrzenia osób trzecich w wymienione wyżej produkty, 43 usługi
związane z prowadzeniem lokali gastronomicznych, zwłaszcza restauracji, restauracji samoobsługowych, barów, barów szybkiej obsługi lub kawiarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanej zastawy stołowej, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa-usługi cateringowe.
(111) 305700
(220) 2017 07 28
(210) 474758
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice, PL.
(540) PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SP. Z O.O.
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi rozbiórkowe, usługi instalacyjne, budownictwo przemysłowe, użyteczności
publicznej, mieszkaniowe, wielorodzinne, jednorodzinne, energetyczne, kolejowe, kubaturowe, podwodne, nawodne, ekologiczne,
energooszczędne, budownictwo małej architektury, architektury
ogrodowej, parkowej i zieleni miejskiej, instalowanie systemów antywłamaniowych, monitoringu, powiadamiania i kontroli wejść, automatyki i sterowania, przeciwpożarowych, wykonywanie instalacji
przesyłu energii, paliw, energetycznych, elektrycznych, świetlnych,
grzewczych, kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków, usługi budowlane i instalacyjne z dziedziny energii odnawialnej, kamieniarstwo,
usługi wykonywania nawierzchni drogowych, brukarstwo, usługi
robót ziemnych, nadzór budowlany, 42 doradztwo budowlane, usługi architektoniczne, usługi urbanistyczne, usługi z zakresu inżynierii
technicznej w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów
technicznych z dziedziny budownictwa specjalistycznego, opracowywanie projektów wykonawczych do projektów architektonicznych lub urbanistycznych, projektowanie obiektów budowlanych,
wnętrz, dróg, placów, boisk.
(111) 305701
(220) 2017 07 28
(210) 474760
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice, PL.
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(540)
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi rozbiórkowe, usługi instalacyjne, budownictwo przemysłowe, użyteczności
publicznej, mieszkaniowe, wielorodzinne, jednorodzinne, energetyczne, kolejowe, kubaturowe, podwodne, nawodne, ekologiczne,
energooszczędne, budownictwo małej architektury, architektury
ogrodowej, parkowej i zieleni miejskiej, instalowanie systemów antywłamaniowych, monitoringu, powiadamiania i kontroli wejść, automatyki i sterowania, przeciwpożarowych, wykonywanie instalacji
przesyłu energii, paliw, energetycznych, elektrycznych, świetlnych,
grzewczych, kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków, usługi budowlane i instalacyjne z dziedziny energii odnawialnej, kamieniarstwo,
usługi wykonywania nawierzchni drogowych, brukarstwo, usługi
robót ziemnych, nadzór budowlany, 42 doradztwo budowlane, usługi architektoniczne, usługi urbanistyczne, usługi z zakresu inżynierii
technicznej w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów
technicznych z dziedziny budownictwa specjalistycznego, opracowywanie projektów wykonawczych do projektów architektonicznych lub urbanistycznych, projektowanie obiektów budowlanych,
wnętrz, dróg, placów, boisk.
(111) 305702
(220) 2017 08 04
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) FARMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PHARMEDIQUE PROFESSIONAL
(540)

(210) 474993

Kolor znaku: złoty, żółty, brązowy, niebieski, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.18, 25.01.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki w postaci kremów, żeli, toników,
płynów, balsamów, soli, olejków, pudrów, wosków, past, żele do włosów fryzjerskie, woski i pasty do depilacji, lakiery do paznokci, zmywacze lakierów do paznokci jako kosmetyki, kosmetyki do makijażu i demakijażu, płyny do demakijażu, środki do demakijażu, kosmetyki
do make-upu, kosmetyki do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, pianki do włosów fryzjerskie, lakiery do włosów fryzjerskie, farby
do włosów fryzjerskie, preparaty do depilacji i golenia, waciki do celów
kosmetycznych, uniwersalne waciki bawełniane do użytku osobistego, płatki kosmetyczne, płyny do czyszczenia, maski kosmetyczne,
maski na twarz i na szyję z włókniny i folii do użytku kosmetycznego,
naklejane ozdoby do paznokci, ozdoby do paznokci w formie naklejek,
pyłków i cyrkonii, 5 waciki do celów medycznych, płyny dezynfekujące
inne niż mydło, preparaty i płyny do dezynfekcji rąk, preparaty i płyny
do dezynfekcji paznokci, preparaty i płyny do dezynfekcji skóry twarzy
i ciała, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluchy dla zwierząt, pieluchy papierowe, pieluchy wykonane z celulozy,
7 frezarki, wyłapywacze pyłu, urządzenia filtrujące, przenośne urządzenia filtrujące, urządzenia filtrujące do pochłaniania pyłu, tarki elektryczne, 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach
pielęgnacyjnych, pilniki do paznokci, cążki do paznokci, cążki do skórek, nożyczki, przybory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne,
urządzenia do depilacji, paski do depilacji, przyrządy do tatuowania,
igły do tatuaży, tarki do usuwania zrogowaceń, tarki do stóp i pięt ręczne, nieelektryczne polerki do paznokci, elektryczne polerki do paznokci, elektryczne prostownice do włosów, lokówki, nieelektryczne lokówki, nożyczki fryzjerskie, 10 aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, elektryczne kombajny kosmetyczne w postaci wielo-

1867

funkcyjnych urządzeń stosowanych w gabinetach kosmetycznych,
odzież ochronna do celów medycznych, odzież ochronna do celów
kosmetycznych, odzież ochronna stosowana w kosmetyce w postaci
szlafroków, tunik, czepków, opasek, rękawiczek, klapek, autoklawy
do celów medycznych, meble do celów medycznych, urządzenia do liposukcji, prześcieradła i okrycia do użytku medycznego, prześcieradła
sterylne chirurgiczne, prześcieradła i ręczniki do użytku podczas zabiegów medycznych i kosmetycznych wykonane z włókniny, fizeliny
i celulozy, podkłady włókninowe, flizelinowe i celulozowe do użytku
podczas zabiegów medycznych i kosmetycznych, parawany do użytku podczas zabiegów medycznych, maski kartonowe, maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski na twarz i na szyję
z włókniny i folii do użytku medycznego, urządzenia do przekuwania
uszu, igły do przekuwania uszu, 11 lampy do celów kosmetycznych,
urządzenia do dezynfekcji, podgrzewacze wosku do depilacji, autoklawy nie do celów medycznych, autoklawy do celów kosmetycznych,
autoklawy do sterylizacji, autoklawy elektryczne, filtry do odsysania
dymu, urządzenia filtrujące do oczyszczania powietrza, urządzenia filtrujące powietrze, suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów, stacjonarne suszarki do włosów, suszarki do użytku domowego, suszarki
do włosów do użytku w salonach piękności, fryzjerskie suszarki hełmowe, myjnie fryzjerskie do użytku w salonach fryzjerskich, 16 chusteczki papierowe do demakijażu, płatki papierowe do demakijażu,
ręczniki papierowe do demakijażu, chusteczki papierowe do użytku
kosmetycznego, ściereczki z celulozy, czyściwa celulozowe w postaci
jednorazowych ręczników na rolkach, folia, pędzle, 20 fotele, łóżka i taborety do użytku kosmetycznego, fotele-leżaki do zabiegów kosmetycznych, stoliki do użytku kosmetycznego, parawany, parawany
do zabiegów kosmetycznych, fotele fryzjerskie, 21 grzebienie, grzebienie elektryczne, szczotki, szczotki do włosów, przyrządy do demakijażu, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szmatki do czyszczenia, przemysłowe, nieelektryczne
urządzenia do usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu,
gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, pędzelki do makijażu, szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, pędzelki do nakładania
pudru, podkładu, różu, cieni, gąbeczki do makijażu, pędzelki do ust,
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do brwi, przybory do celów kosmetycznych, folia do zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich, frezarki
do użytku kosmetycznego, frezy do frezarek, w tym do użytku kosmetycznego, tarki do usuwania zrogowaceń, elektryczne, tarki do stóp
i pięt, elektryczne, frezy do użytku kosmetycznego sterowane ręcznie,
24 ręczniki, ręczniki fryzjerskie, płatki tekstylne do demakijażu, tekstylne chusteczki do demakijażu, inne niż nasączane kosmetyki, fizelina,
fizeliny wykonane z materiałów nietkanych, nietkane materiały tekstylne z włókniny, prześcieradła, prześcieradła z papieru, 25 odzież
papierowa, bielizna jednorazowa, bielizna papierowa, papierowe
stringi, biustonosze, tuniki używane przy zabiegach kosmetycznych,
fartuchy i peleryny fryzjerskie, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki w postaci kremów, żeli, toników, płynów, balsamów, soli, olejków, pudrów, wosków, past, żele do włosów
fryzjerskie, woski i pasty do depilacji, lakiery do paznokci, zmywacze
lakierów do paznokci jako kosmetyki, kosmetyki do makijażu i demakijażu, płyny do demakijażu, środki do demakijażu, kosmetyki do make-upu, kosmetyki do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, pianki
do włosów fryzjerskie, lakiery do włosów fryzjerskie, farby do włosów
fryzjerskie, preparaty do depilacji i golenia, waciki do celów kosmetycznych, uniwersalne waciki bawełniane do użytku osobistego, płatki
kosmetyczne, płyny do czyszczenia, maski kosmetyczne, maski
na twarz i na szyję z włókniny i folii do użytku kosmetycznego, folia
do zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich, naklejane ozdoby do paznokci, ozdoby do paznokci w formie naklejek, pyłków i cyrkonii, waciki do celów medycznych, płyny dezynfekujące inne niż mydło, preparaty i płyny do dezynfekcji rąk, preparaty i płyny do dezynfekcji
paznokci, preparaty i płyny do dezynfekcji skóry twarzy i ciała, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluchy dla
zwierząt, pieluchy papierowe, pieluchy wykonane z celulozy, frezarki,
frezarki do użytku kosmetycznego, frezy do frezarek, w tym do użytku
kosmetycznego, wyłapywacze pyłu, urządzenia filtrujące, przenośne
urządzenia filtrujące, urządzenia filtrujące do pochłaniania pyłu, tarki
elektryczne, tarki do usuwania zrogowaceń, elektryczne, tarki do stóp
i pięt, elektryczne, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych
zabiegach pielęgnacyjnych, pilniki do paznokci, cążki do paznokci,
cążki do skórek, nożyczki, przybory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do depilacji, paski do depilacji, frezy do użytku
kosmetycznego sterowane ręcznie, przyrządy do tatuowania, igły
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do tatuaży, urządzenia do przekuwania uszu, igły do przekuwania
uszu, tarki do usuwania zrogowaceń, tarki do stóp i pięt ręczne, nieelektryczne polerki do paznokci, elektryczne polerki do paznokci,
elektryczne prostownice do włosów, lokówki, nieelektryczne lokówki,
nożyczki fryzjerskie, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
elektryczne kombajny kosmetyczne w postaci wielofunkcyjnych urządzeń stosowanych w gabinetach kosmetycznych, odzież ochronna
do celów medycznych, odzież ochronna do celów kosmetycznych,
odzież ochronna stosowana w kosmetyce w postaci szlafroków, tunik,
czepków, opasek, rękawiczek, klapek, autoklawy do celów medycznych, meble do celów medycznych, urządzenia do liposukcji, prześcieradła i okrycia do użytku medycznego, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła i ręczniki do użytku podczas zabiegów
medycznych i kosmetycznych wykonane z włókniny, fizeliny i celulozy,
podkłady włókninowe, flizelinowe i celulozowe do użytku podczas zabiegów medycznych i kosmetycznych, parawany do użytku podczas
zabiegów medycznych, maski kartonowe, maski medyczne, maski
na twarz do użytku medycznego, maski na twarz i na szyję z włókniny
i folii do użytku medycznego, lampy do celów kosmetycznych, urządzenia do dezynfekcji, podgrzewacze wosku do depilacji, autoklawy
nie do celów medycznych, autoklawy do celów kosmetycznych, autoklawy do sterylizacji, autoklawy elektryczne, filtry do odsysania dymu,
urządzenia filtrujące do pyłów i dymów, urządzenia filtrujące powietrze, suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów, stacjonarne suszarki do włosów, suszarki do użytku domowego, suszarki do włosów
do użytku w salonach piękności, fryzjerskie suszarki hełmowe, myjnie
fryzjerskie do użytku w salonach fryzjerskich, chusteczki papierowe
do demakijażu, płatki papierowe do demakijażu, ręczniki papierowe
do demakijażu, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, ściereczki z celulozy, czyściwa celulozowe w postaci jednorazowych ręczników na rolkach, folia, pędzle, kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe
sprzedawane bez wyposażenia, fotele, łóżka i taborety do użytku kosmetycznego, fotele-leżaki do zabiegów kosmetycznych, stoliki
do użytku kosmetycznego, parawany, parawany do zabiegów kosmetycznych, fotele fryzjerskie, grzebienie, grzebienie elektryczne, szczotki, szczotki do włosów, przyrządy do demakijażu, sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szmatki do czyszczenia, przemysłowe, nieelektryczne urządzenia do nakładania i usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, pędzelki do makijażu, szablony stosowane
przy nakładaniu makijażu, pędzelki do nakładania pudru, podkładu,
różu, cieni, gąbeczki do makijażu, pędzelki do ust, szczoteczki do rzęs,
szczoteczki do brwi, przybory do celów kosmetycznych, ręczniki, ręczniki fryzjerskie, płatki tekstylne do demakijażu, tekstylne chusteczki
do demakijażu, inne niż nasączane kosmetyki, fizelina, fizeliny wykonane z materiałów nietkanych, nietkane materiały tekstylne z włókniny, prześcieradła, prześcieradła z papieru, odzież papierowa, bielizna
jednorazowa, bielizna papierowa, papierowe stringi, biustonosze, tuniki używane przy zabiegach kosmetycznych, fartuchy i peleryny fryzjerskie, spinki do włosów, elastyczne opaski do włosów, kubki, torby,
długopisy, ręczniczki frotte, zegary ścienne, kalendarze, fartuszki kosmetyczne, smyczki, breloczki, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi
w niniejszej klasie.

(111) 305703
(220) 2017 08 04
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) Cerutin junior odpormisie
(540)

(210) 474995

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, niebieski, różowy,
pomarańczowy, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.02, 03.01.14, 03.01.16
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w tym leki wzmacniające
system odpornościowy, preparaty witaminowe, dietetyczna żyw-
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ność przystosowana do celów medycznych, leki dla ludzi, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych.

(111) 305704
(220) 2017 08 04
(210) 474997
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) MAX FORCE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.
(111) 305705
(220) 2017 08 04
(210) 475001
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń, PL.
(540) ISO-Tonka
(510), (511) 30 aromaty do napojów, dodatki smakowe do napojów,
inne niż olejki eteryczne, cukier do przygotowywania napojów izotonicznych, substancje nadające smak w celu dodania do napojów, inne
niż olejki eteryczne, 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne,
proszki do sporządzania napojów, preparaty do produkcji napojów,
esencje do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, mieszanki do sporządzana napojów, proszki
do sporządzania napojów, syropy do napojów bezalkoholowych.
(111) 305706
(220) 2017 08 04
(210) 475002
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) FARMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pharmedique
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki w postaci kremów, żeli, toników,
płynów, balsamów, soli, olejków, pudrów, wosków, past, żele do włosów fryzjerskie, woski i pasty do depilacji, lakiery do paznokci, zmywacze lakierów do paznokci jako kosmetyki, kosmetyki do makijażu
i demakijażu, płyny do demakijażu, środki do demakijażu, kosmetyki
do make-upu, kosmetyki do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, pianki do włosów fryzjerskie, lakiery do włosów fryzjerskie, farby do włosów fryzjerskie, preparaty do depilacji i golenia, waciki
do celów kosmetycznych, uniwersalne waciki bawełniane do użytku
osobistego, płatki kosmetyczne, płyny do czyszczenia, maski kosmetyczne, maski na twarz i na szyję z włókniny i folii do użytku kosmetycznego, naklejane ozdoby do paznokci, ozdoby do paznokci w formie naklejek, pyłków i cyrkonii, 5 waciki do celów medycznych, płyny
dezynfekujące inne niż mydło, preparaty i płyny do dezynfekcji rąk,
preparaty i płyny do dezynfekcji paznokci, preparaty i płyny do dezynfekcji skóry twarzy i ciała, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluchy dla zwierząt, pieluchy papierowe, pieluchy wykonane z celulozy, 7 frezarki, wyłapywacze pyłu, urządzenia
filtrujące, przenośne urządzenia filtrujące, urządzenia filtrujące
do pochłaniania pyłu, tarki elektryczne,, 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, pilniki do paznokci, cążki do paznokci, cążki do skórek, nożyczki, przybory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do depilacji, paski
do depilacji, przyrządy do tatuowania, igły do tatuaży, tarki do usuwania zrogowaceń, tarki do stóp i pięt ręczne, nieelektryczne polerki
do paznokci, elektryczne polerki do paznokci, elektryczne prostownice do włosów, lokówki, nieelektryczne lokówki, nożyczki fryzjerskie, 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, elektryczne kombajny kosmetyczne w postaci wielofunkcyjnych urządzeń
stosowanych w gabinetach kosmetycznych, odzież ochronna do celów medycznych, odzież ochronna do celów kosmetycznych, odzież
ochronna stosowana w kosmetyce w postaci szlafroków, tunik, czepków, opasek, rękawiczek, klapek, autoklawy do celów medycznych,
meble do celów medycznych, urządzenia do liposukcji, prześcieradła
i okrycia do użytku medycznego, prześcieradła sterylne chirurgiczne,
prześcieradła i ręczniki do użytku podczas zabiegów medycznych
i kosmetycznych wykonane z włókniny, fizeliny i celulozy, podkłady
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włókninowe, flizelinowe i celulozowe do użytku podczas zabiegów
medycznych i kosmetycznych, parawany do użytku podczas zabiegów medycznych, maski kartonowe, maski medyczne, maski
na twarz do użytku medycznego, maski na twarz i na szyję z włókniny i folii do użytku medycznego, urządzenia do przekuwania uszu,
igły do przekuwania uszu, 11 lampy do celów kosmetycznych, urządzenia do dezynfekcji, podgrzewacze wosku do depilacji, autoklawy
nie do celów medycznych, autoklawy do celów kosmetycznych, autoklawy do sterylizacji, autoklawy elektryczne, filtry do odsysania
dymu, urządzenia filtrujące do oczyszczania powietrza, urządzenia
filtrujące powietrze, suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów,
stacjonarne suszarki do włosów, suszarki do użytku domowego, suszarki do włosów do użytku w salonach piękności, fryzjerskie suszarki hełmowe, myjnie fryzjerskie do użytku w salonach fryzjerskich,
16 chusteczki papierowe do demakijażu, płatki papierowe do demakijażu, ręczniki papierowe do demakijażu, chusteczki papierowe
do użytku kosmetycznego, ściereczki z celulozy, czyściwa celulozowe w postaci jednorazowych ręczników na rolkach, folia, pędzle,
20 fotele, łóżka i taborety do użytku kosmetycznego, fotele-leżaki
do zabiegów kosmetycznych, stoliki do użytku kosmetycznego, parawany, parawany do zabiegów kosmetycznych, fotele fryzjerskie,
21 grzebienie, grzebienie elektryczne, szczotki, szczotki do włosów,
przyrządy do demakijażu, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szmatki do czyszczenia, przemysłowe,
nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, pędzelki do makijażu, szablony stosowane przy nakładaniu makijażu,
pędzelki do nakładania pudru, podkładu, różu, cieni, gąbeczki
do makijażu, pędzelki do ust, szczoteczki do rzęs, szczoteczki
do brwi, przybory do celów kosmetycznych, folia do zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich, frezarki do użytku kosmetycznego, frezy
do frezarek, w tym do użytku kosmetycznego, tarki do usuwania zrogowaceń, elektryczne, tarki do stóp i pięt, elektryczne, frezy do użytku kosmetycznego sterowane ręcznie, 24 ręczniki, ręczniki fryzjerskie, płatki tekstylne do demakijażu, tekstylne chusteczki
do demakijażu, inne niż nasączane kosmetyki, fizelina, fizeliny wykonane z materiałów nietkanych, nietkane materiały tekstylne z włókniny, prześcieradła, prześcieradła z papieru, 25 odzież papierowa,
bielizna jednorazowa, bielizna papierowa, papierowe stringi, biustonosze, tuniki używane przy zabiegach kosmetycznych, fartuchy i peleryny fryzjerskie, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki w postaci kremów, żeli, toników, płynów,
balsamów, soli, olejków, pudrów, wosków, past, żele do włosów fryzjerskie, woski i pasty do depilacji, lakiery do paznokci, zmywacze
lakierów do paznokci jako kosmetyki, kosmetyki do makijażu i demakijażu, płyny do demakijażu, środki do demakijażu, kosmetyki do make-upu, kosmetyki do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie,
pianki do włosów fryzjerskie, lakiery do włosów fryzjerskie, farby
do włosów fryzjerskie, preparaty do depilacji i golenia, waciki do celów kosmetycznych, uniwersalne waciki bawełniane do użytku osobistego, płatki kosmetyczne, płyny do czyszczenia, maski kosmetyczne, maski na twarz i na szyję z włókniny i folii do użytku
kosmetycznego, folia do zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich, naklejane ozdoby do paznokci, ozdoby do paznokci w formie naklejek,
pyłków i cyrkonii, waciki do celów medycznych, płyny dezynfekujące
inne niż mydło, preparaty i płyny do dezynfekcji rąk, preparaty i płyny do dezynfekcji paznokci, preparaty i płyny do dezynfekcji skóry
twarzy i ciała, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluchy dla zwierząt, pieluchy papierowe, pieluchy wykonane
z celulozy, frezarki, frezarki do użytku kosmetycznego, frezy do frezarek, w tym do użytku kosmetycznego, wyłapywacze pyłu, urządzenia
filtrujące, przenośne urządzenia filtrujące, urządzenia filtrujące
do pochłaniania pyłu, tarki elektryczne, tarki do usuwania zrogowaceń, elektryczne, tarki do stóp i pięt, elektryczne, narzędzia ręczne
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, pilniki
do paznokci, cążki do paznokci, cążki do skórek, nożyczki, przybory
do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do depilacji,
paski do depilacji, frezy do użytku kosmetycznego sterowane ręcznie, przyrządy do tatuowania, igły do tatuaży, urządzenia do przekuwania uszu, igły do przekuwania uszu, tarki do usuwania zrogowaceń, tarki do stóp i pięt ręczne, nieelektryczne polerki do paznokci,
elektryczne polerki do paznokci, elektryczne prostownice do włosów, lokówki, nieelektryczne lokówki, nożyczki fryzjerskie, aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, elektryczne kombajny kosmetyczne w postaci wielofunkcyjnych urządzeń stosowanych w ga-
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binetach kosmetycznych, odzież ochronna do celów medycznych,
odzież ochronna do celów kosmetycznych, odzież ochronna stosowana w kosmetyce w postaci szlafroków, tunik, czepków, opasek, rękawiczek, klapek, autoklawy do celów medycznych, meble do celów
medycznych, urządzenia do liposukcji, prześcieradła i okrycia
do użytku medycznego, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła i ręczniki do użytku podczas zabiegów medycznych i kosmetycznych wykonane z włókniny, fizeliny i celulozy, podkłady
włókninowe, flizelinowe i celulozowe do użytku podczas zabiegów
medycznych i kosmetycznych, parawany do użytku podczas zabiegów medycznych, maski kartonowe, maski medyczne, maski
na twarz do użytku medycznego, maski na twarz i na szyję z włókniny i folii do użytku medycznego, lampy do celów kosmetycznych,
urządzenia do dezynfekcji, podgrzewacze wosku do depilacji, autoklawy nie do celów medycznych, autoklawy do celów kosmetycznych, autoklawy do sterylizacji, autoklawy elektryczne, filtry do odsysania dymu, urządzenia filtrujące do pyłów i dymów, urządzenia
filtrujące powietrze, suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów,
stacjonarne suszarki do włosów, suszarki do użytku domowego, suszarki do włosów do użytku w salonach piękności, fryzjerskie suszarki hełmowe, myjnie fryzjerskie do użytku w salonach fryzjerskich,
chusteczki papierowe do demakijażu, płatki papierowe do demakijażu, ręczniki papierowe do demakijażu, chusteczki papierowe
do użytku kosmetycznego, ściereczki z celulozy, czyściwa celulozowe w postaci jednorazowych ręczników na rolkach, folia, pędzle, kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia,
fotele, łóżka i taborety do użytku kosmetycznego, fotele-leżaki
do zabiegów kosmetycznych, stoliki do użytku kosmetycznego, parawany, parawany do zabiegów kosmetycznych, fotele fryzjerskie,
grzebienie, grzebienie elektryczne, szczotki, szczotki do włosów,
przyrządy do demakijażu, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szmatki do czyszczenia, przemysłowe,
nieelektryczne urządzenia do nakładania i usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu, gąbeczki do nakładania makijażu
na twarz, pędzelki do makijażu, szablony stosowane przy nakładaniu
makijażu, pędzelki do nakładania pudru, podkładu, różu, cieni, gąbeczki do makijażu, pędzelki do ust, szczoteczki do rzęs, szczoteczki
do brwi, przybory do celów kosmetycznych, ręczniki, ręczniki fryzjerskie, płatki tekstylne do demakijażu, tekstylne chusteczki do demakijażu, inne niż nasączane kosmetyki, fizelina, fizeliny wykonane z materiałów nietkanych, nietkane materiały tekstylne z włókniny,
prześcieradła, prześcieradła z papieru, odzież papierowa, bielizna
jednorazowa, bielizna papierowa, papierowe stringi, biustonosze,
tuniki używane przy zabiegach kosmetycznych, fartuchy i peleryny
fryzjerskie, spinki do włosów, elastyczne opaski do włosów, kubki,
torby, długopisy, ręczniczki frotte, zegary ścienne, kalendarze, fartuszki kosmetyczne, smyczki, breloczki, usługi prowadzenia sklepów,
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji
internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.

(111) 305707
(220) 2017 08 08
(210) 475127
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) SŁOWIK NATALIA EWA BIURO OBSŁUGI BUDYNKÓW, Gdynia, PL.
(540) BOB BIURO OBSŁUGI BUDYNKÓW
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administracja i zarządzanie nieruchomościami.
(111) 305708
(220) 2017 08 08
(210) 475130
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) GRYGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wonieść, PL.
(540) ROK 2017 GRYGIER ZE ZŁOTYCH ZBÓŻ
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(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnoszary, biały
(531) 05.07.02, 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
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, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, doradztwo rolnicze.
(111) 305709
(220) 2017 08 08
(210) 475138
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) SZELĄG DAWID, Luzino, PL.
(540) QUALITA
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], akcesoria
do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria końcowe do zasilania w wodę, akcesoria łazienkowe, antyrozpryskowe dysze wylotowe
do kranów, aparatura do filtrowania wody, aparatura do podgrzewania powietrza, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura
do uzdatniania wody, aparatura i instalacje do zmiękczania wody,
aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria hydrauliczne], armatura
do kąpieli parowych, armatura łazienkowa do kontroli wody, armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura do regulacji
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura do pieców, armatury łazienkowe, armatury grzewcze, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do rur wodociągowych, baterie mieszające
do umywalek [kurki], baterie prysznicowe, baterie sztorcowe
do umywalek, bidety, brodziki, brodziki prysznicowe, ciśnieniowe
zbiorniki wody, czujniki temperatury [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania, czyste komory [instalacje sanitarne], deski do muszli klozetowych, deski sedesowe, deski sedesowe z automatycznym wymiennikiem podkładek higienicznych, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, dozowniki środków
odkażających w toaletach, drzwi do kabin prysznicowych z ramą metalową, drzwi prysznicowe, drzwi prysznicowe z ramą niemetalową,
dysze do aparatury łazienkowej, dysze do hydromasażu, dysze do wanien, dysze do wanien do hydroterapii, dysze do wanien z hydromasażem, dysze wodne do wanien do gorących kąpieli, dysze wylotowe
do cyrkulacji ciepłego powietrza w wannach do kąpieli bąbelkowych,
dysze wylotowe do wytwarzania biczów masujących w wannach spa,
dźwignie do spłuczek do toalet, elastyczne rury wchodzące w skład
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, elastyczne rury
wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien,
elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, elektryczne
instalacje grzewcze, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, elektryczne instalacje sanitarne, elektryczne lampy żarowe, elektryczne lampy wyładowcze do celów oświetleniowych, elektryczne lampy wyładowcze, elektryczne
oprawy oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne oświetlenie światłowodowe, elektryczne światła nocne, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego, elektryczne
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urządzenia do ogrzewania wody, elektryczne urządzenia oświetlenia
dekoracyjnego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz,
elektryczne urządzenia prysznicowe, elementy elektrycznej instalacji
oświetleniowej, elementy oświetleniowe, elementy oświetleniowej
instalacji elektrycznej, głowice do pryszniców, głowice prysznicowe
będące częściami instalacji zasilających w wodę, grzejniki łazienkowe,
instalacje do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe, instalacje oświetleniowe, instalacje
prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny prysznicowe, klapy desek sedesowych [części instalacji sanitarnych], krany,
krany automatyczne, krany bezdotykowe, krany do bidetów, krany
do umywalek, krany do wody, krany elektrycznie regulujące przepływ
wody, krany [kurki], kurki [akcesoria hydrauliczne], kurki, kurki do instalacji sanitarnych, kurki do mieszania wody będące elementami instalacji natryskowych, kurki do regulowania przepływu wody, kurki
do wody będące częściami instalacji sanitarnych, kurki do wody będące częściami instalacji zaopatrujących w wodę, kurki mieszające
do ręcznego regulowania temperatury wody, kurki mieszające [krany], kurki odcinające będące urządzeniami zabezpieczającymi
do urządzeń wodnych, kurki odcinające do regulowania wody, lampiony na świece, lampki nocne [inne niż świeczki], lampy do celów
oświetleniowych, lampy do instalacji elektrycznych, lampy do umieszczania nad umywalkami, lampy elektryczne, lampy elektryczne
do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy halogenowe, lampy (klosze kuliste do-), lampy na energię słoneczną, lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, lampy
punktowe do oświetlenia domowego, lampy wiszące, łazienkowe
instalacje wodno-kanalizacyjne, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie
spa, listwy świetlne, metalowe obudowy kabin prysznicowych, metalowe korki do zlewów, metalowe korki do wanien, metalowe korki
do umywalek, metalowe korki do pryszniców, metalowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem, metalowe rury faliste [części instalacji
sanitarnych], metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], mieszacze prysznicowe, miski i deski klozetowe sprzedawane w zestawie, miski klozetowe, montowane do ściany wylewki
do zlewów, montowane do ściany wylewki do umywalek, montowane do ściany wylewki do bidetów, montowane do ściany wylewki
wannowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe z natryskiem, muszle
klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, natryski, prysznice, obudowy [kabiny] do wanien, oprawki do lamp, oprawy
do elektrycznego oświetlania wnętrz, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe
do użytku handlowego, oprawy oświetleniowe sufitowe, osłony
do lamp, osłony do wanien, osłony zabezpieczające przed dziećmi
na wylewki wannowe, osobiste wanny parowe, osprzęt do bidetów,
osprzęt do celów sanitarnych, osprzęt do kinkietów, osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], osprzęt do oświetlenia, osprzęt
do odprowadzania wody, osprzęt do oświetlenia ściennego [inny niż
włączniki], osprzęt do wanien, osprzęt do wanien z masażem, osprzęt
do wyłapywania i usuwania odpadów do wanien, osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do umywalek, osprzęt do wyłapywania
i usuwania odpadów do wyrobów sanitarnych, osprzęt do żarówek,
oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie
ścienne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie sufitowe typu downlight,
oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], oświetlenie
zewnętrzne, oświetleniowe oprawy, ozdobne zestawy oświetleniowe, panele kąpielowe, panele prysznicowe, pisuary, podgrzewacze
wody, podgrzewacze wody do umywalek, podgrzewacze wody
do wanien, podgrzewacze wody do wanien z natryskiem, podstawy
lamp, pojedyncze toalety, pojedyncze toalety zamocowane w ścianach, pojedyncze wstawiane toalety, prysznice górne [deszczownice],
prysznice [natryski], prysznice ręczne, przelewy wannowe, przenośne
bidety, przenośne lampy [oświetleniowe], przenośne prysznice, rączki
do prysznica, rączki do spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa
do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do umywalek, sanitarna
armatura spustowa do wanien, sanitarne wyposażenie wodociągowe,
sauny, ścianki do kabin prysznicowych, ścianki prysznicowe, ściany
do przegród prysznicowych, sedesy z czyszczącym strumieniem
wody, sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, spa [baseny podgrzewane], spłuczki do pisuarów, spłuczki ustępowe, spryskiwacze
do baterii, sufitowe lampy wiszące, szafki łazienkowe z umywalkami
[podłączonymi do źródła wody], szklane kabiny prysznicowe, taśmy
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LED, toalety, toalety przystosowane dla pacjentów, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych fizycznie, toalety wyposażone
w urządzenia myjące, toalety z funkcją sterylizacji, ubikacje, ubikacje
ze zbiornikiem, uchwyty do baterii kranu, uchwyty do spłuczek,
uchwyty ręczne do pryszniców, umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, umywalki do łazienek, umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, umywalki
do mycia włosów, umywalki [elementy instalacji sanitarnych], umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki w formie
misy [części instalacji sanitarnych], umywalki wbudowane w szafki,
urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do kąpieli, urządzenia
do kąpieli z masażem, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do przepływowego
podgrzewania wody, urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria
regulujące], urządzenia do regulacji wody, urządzenia do sauny, urządzenia do uzdatniania wody z kranu, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia prysznicowe, wanny, wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie, wanny do hydroterapii, wanny do kąpieli
nasadowych, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wanny łazienkowe (wyposażenie-), wanny prysznicowe, wanny spa, wanny
z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych fizycznie, wanny
z dyszami powietrznymi, wanny z hydromasażem, wanny z natryskiem, wanny z siedziskiem, wanny z systemem hydromasażu, wanny
z urządzeniami pomagającymi wejść do nich, wanny z urządzeniami
pomagającymi wyjść z nich, wanny z wirami wodnymi, wanny
ze zmienną wysokością dla osób upośledzonych fizycznie, węże
prysznicowe, węże prysznicowe do ręcznych pryszniców, wylewki
kranów, wylewki wannowe, wyloty wannowe, wyposażenie łazienek,
wyposażenie natrysków, wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie
oświetleniowe zewnętrzne, wyroby sanitarne wykonane z porcelany,
wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, wyroby sanitarne wykonane
z kamienia, żarówki halogenowe, żarówki i akcesoria do nich, żarówki
oświetleniowe LED, zatyczki do umywalek, zawory do kontroli wody
do kranów, zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne],
zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], zawory [krany]
jako części instalacji sanitarnych, zawory [kurki] jako części instalacji
sanitarnych, zawory mieszające [krany], zawory mieszające [kurki], zawory mieszające [kurki] do zlewów, zawory mieszające [kurki]
do umywalek, zawory odcinające do regulacji przepływu wody, zawory prysznicowe, zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], zawory
termostatyczne, zbiorniki WC, zespoły sanitarne, zestawy prysznicowe, zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne, żyrandole.

(111) 305710
(220) 2017 08 09
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) DERYNG MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) MOCCSME
(540)

(210) 475162

(531) 03.01.08, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, torebki, torby, torby sportowe, tekstylne
torby na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki, artykuły podróżne
[walizki, torby], torby podróżne, zestawy podróżne, parasole i parasolki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, obuwie dla kobiet, obuwie
dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie sznurowane, obuwie wsuwane, obuwie codzienne, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne,
balerinki [obuwie], tenisówki, espadryle, eleganckie buty wyjściowe,
mokasyny, wkładki do obuwia, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, czapki
i czapeczki sportowe, apaszki [chustki], podkoszulki, koszulki polo,
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, bluzy z kapturem, swetry, koszule, kurtki, płaszcze, dżinsy, spodnie,
spodenki, sukienki, spódnice, legginsy, kostiumy kąpielowe, bielizna,
piżamy, skarpetki, garnitury damskie, garnitury męskie, paski, okucia
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metalowe do obuwia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki, torby, torby sportowe, tekstylne torby na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki, artykuły podróżne [walizki, torby], torby podróżne, zestawy podróżne, parasole i parasolki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, obuwie dla kobiet,
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie sznurowane, obuwie wsuwane, obuwie codzienne, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, balerinki [obuwie], tenisówki, espadryle, eleganckie buty wyjściowe, mokasyny, wkładki do obuwia, odzież damska, odzież męska,
odzież dziecięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
czapki i czapeczki sportowe, apaszki [chustki], podkoszulki, koszulki
polo, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem,
bluzy z kapturem, swetry, koszule, kurtki, płaszcze, dżinsy, spodnie,
spodenki, sukienki, spódnice, legginsy, kostiumy kąpielowe, bielizna,
piżamy, skarpetki, garnitury damskie, garnitury męskie, paski, okucia
metalowe do obuwia.

(111) 305711
(220) 2014 12 22
(210) 437102
(151) 2016 03 17
(441) 2015 04 13
(732) WRZOSEK KAROL, Czerwonka, PL.
(540) JAJA OWSIANE z Wolnego Wybiegu ZGODNIE Z NATURĄ!
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, brązowy, beżowy, czarny, czerwony
(531) 03.07.03, 05.07.01, 05.07.03, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 jaja kurze.
(111) 305712
(220) 2017 08 09
(210) 475167
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(540) KRWAWA FELGA
(510), (511) 1 chemiczne środki konserwujące do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych samochodów, substancje
chemiczne do opon w celu zahamowania wydostawania się powietrza, obniżenia temperatury obręczy, zapobiegania rdzewienia kół
i obręczy oraz konserwacji wewnętrznej wykładziny opon, 2 woski
antykorozyjne, powłoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb,
wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do elementów skórzanych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.
(111) 305713
(220) 2017 08 16
(210) 475332
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) DUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) katarek
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy kosmetyczne, chusteczki kosmetyczne, olejki
eteryczne, ekstrakty ziołowe kosmetyczne, gaziki kosmetyczne, kosmetyczne środki nawilżające, kremy na odparzenia, kremy pielęgnacyjne, ochronne i odżywcze, olejki eteryczne, płyny do aromaterapii, płyny pielęgnacyjne i oczyszczające, pojemniki z substancjami
zapachowymi, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do czysz-
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czenia nosa, sole do kąpieli, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wody zapachowe, zapachy, zasypki do ciała, żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 sole do celów
medycznych, sól fizjologiczna, sole wód mineralnych, sole do kąpieli
mineralnych, środki do płukania nosa, środki udrażniające przewody
nosowe, krople i spraye do nosa do użytku leczniczego, preparaty
farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, preparaty
do czyszczenia nosa do celów medycznych, maści i krople lecznicze, środki nawilżające do celów medycznych, żele lecznicze, woda
utleniona do celów medycznych, substancje i preparaty do inhalacji,,
10 aspiratory do nosa, urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do odciągania nadmiaru wydzieliny z nosa, inhalatory do celów medycznych, nebulizatory.

(111) 305714
(220) 2017 08 17
(210) 475421
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) HIDALGO WŁÓKA BENIGNO ANDRES WŁÓKAFE, Łódź, PL.
(540) WŁÓKAFE
(510), (511) 30 kanapki, nadziewany chleb, placki, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, tortille, tarty, kawa, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, arepas [dania kuchni wenezuelskiej], 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie gotowania posiłków, serwowanie
jedzenia i napojów, usługi kateringowe, usługi restauracji z kuchnią
wenezuelską.
(111) 305715
(220) 2017 08 17
(210) 475427
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) K&M GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszczyn, PL.
(540) PRANANEEM
(510), (511) 7 torby do odkurzaczy, wymienne torby papierowe
do odkurzaczy, torby z tworzyw sztucznych do odkurzaczy.
(111) 305716
(220) 2016 04 15
(210) 454918
(151) 2017 11 20
(441) 2016 06 20
(732) ŚWIERCZEWSKI MICHAŁ X-KOM, Kłomnice, PL.
(540) X-KOM.PL
(510), (511) 9 aparaty (kinematograficzne), aparaty fotograficzne,
aparaty kinematograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
(do nauczania), automatyczne sekretarki, czytniki [sprzęt przetwarzania danych], biurowe urządzenia do dziurkowania kart, czytniki
[sprzęt przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, drukarki komputerowe, dyski do rejestracji
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dystrybutory dysków komputerowych, ekrany (fotografika], filmy [błony] naświetlone filmy animowane (rysunkowe-), urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, filmy rysunkowe animowane, filtry [fotografika], fotokopiarki, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
[elektryczne], gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
kalkulatory, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety
wideo, kasety wideo z grami, klawiatury komputerowe, komputery,
drukarki do komputerów, komputery przenośne [podręczne], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, laptopy [komputery], magnetyczne karty identyfikujące, wyzwalacze migawki [fotografik],, migawki [fotografika], mikroprocesory, modemy monitory [hardware
komputerowy], monitory [programy komputerowe], monitory ekranowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, myszy
[informatyka], napędy dyskowe [informatyka], napędy dysków
do komputera, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki
informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, odbiorniki [audio i wideo], odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie komputerowe,
nagrane optyczne nośniki danych, osłony obiektywów [optyka], pamięci komputerowe, płyty fonograficzne, podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], procesory tekstu,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], radia [aparaty radiowe] [odbiorniki radiowe], radia samochodo-
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we, radio pagery, skanery [informatyka], słuchawki telefoniczne
sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, stacje taśm magnetycznych dla
komputerów, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy
do rejestracji dźwięku, stacje taśm magnetycznych dla komputerów,
taśmy wideo telefoniczne (słuchawki-), telefoniczne urządzenia
nadawcze, telefony przenośne, telekopiarki, tuby do głośników, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia przeznaczone do rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych,
urządzenia telefoniczne, urządzenia wysokiej częstotliwości, 16 adresarki, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], materiały
drukowane, papier, taśmy i karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, taśmy do maszyn do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, wałki do maszyn do pisania,
wydruki graficzne, 28 gry, gry automatyczne inne niż do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, 35 produkcja filmów reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, kolportaż próbek dotyczących
sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, akcesoriów
i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych, organizowanie wystaw w celach handlowych, rozlepianie plakatów reklamowych dotyczących sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych,
prezentowanie dotyczących sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dotyczącej sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych dotyczących sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego,
akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych dotyczących
sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, akcesoriów
i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych, organizowanie targów w celach handlowych, telefoniczne udzielanie informacji
jako usługi dla nieobecnych abonentów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych dotyczących sprzętu komputerowego,
sprzętu elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej dotyczącej sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej,
usługi porównywania cen dotyczących sprzętu komputerowego,
sprzętu elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, poszukiwania w zakresie patronatu, rynkowe badania, analizy kosztów,
fakturowanie, handlowe wyceny, księgowość, przygotowanie listy
płac, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, biura pośrednictwa
pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży: kosmetyków, środków do mycia i prania, towarów
dla gospodarstwa domowego, urządzeń elektrycznych, urządzeń
i sprzętu elektronicznego, komputerów, telefonów, tabletów, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych akcesoriów do telefonów i tabletów, monitorów i telewizorów, czytników książek,
części komputerowych, aparatów fotograficznych i kamer, oprogramowania i gier komputerowych, urządzeń i sprzętu biurowego,
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sprzętu radiowo-telewizyjnego, rowerów, gier, zabawek, przyrządów
gimnastycznych i sportowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z: kosmetykami, środkami
do mycia i prania, towarami dla gospodarstwa domowego, urządzeniami elektrycznymi, urządzeniami i sprzętem elektronicznym, komputerami, telefonami, tabletami, urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami komputerowymi, akcesoriami do telefonów i tabletów,
monitorami i telewizorami, czytnikami książek, częściami komputerowymi, aparatami fotograficznymi i kamerami, oprogramowaniami
i grami komputerowymi, urządzeniami i sprzętem biurowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym, rowerami, grami, zabawkami, przyrządami gimnastycznymi i sportowymi, 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczenia, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, wypożyczanie
aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, 45 licencjonowanie programów
komputerowych [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne].

(111) 305717
(220) 2015 10 16
(210) 448170
(151) 2017 03 24
(441) 2016 01 18
(732) SZKOLNICKA KATARZYNA MKMEDICA, Wrocław, PL.
(540) MK medica
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 01.13.01, 01.13.10, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fizjoterapii, fizykoterapii
i osteopatii, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
badania marketingowe, audyt działalności gospodarczej, analizy
kosztów, wyceny handlowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doradztwo handlowe w zakresie outsourcingu usług, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o prowadzeniu działalności gospodarczej, prezentowanie produktów dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe w zakresie
kształcenia w dziedzinie fizjoterapii, upowszechnienie wiedzy z zakresu fizjoterapii i osteopatii, publikowanie wyników badań i innych
prac w wydawnictwach periodycznych, czasopismach on-line, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż tekst reklamowe,
organizowanie i prowadzenie: konferencji, seminariów, sympozjów,
warsztatów, zjazdów, doskonalenie, dokształcanie i kształcenie
na wszystkich poziomach edukacji, prowadzenie klubów zdrowia,
organizowanie konkursów wiedzy z zakresu fizjoterapii, nauczanie
korespondencyjne, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu
sportowego, sprawdziany edukacyjne, pisanie tekstów innych niż
reklamowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
usługi trenera osobistego, usługi przekwalifikowania zawodowego,
wypożyczanie książek, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące
do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia,
w szczególności rehabilitacja przy zastosowaniu technik fizjoterapeutycznych oraz osteopatycznych, świadczenie usług zdrowotnych
w dziedzinie fizjoterapii, badania i porady lekarskie w szczególności
w zakresie fizjoterapii i osteopatii, rehabilitacje lecznicze, fizjoterapia
oraz fizykoterapia, profilaktyka i inne usługi w szeroko rozumianym
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pojęciu ochrony zdrowia, dietetyka, konsultacje medyczne, opieka
medyczna i pielęgniarska, prowadzenie punktów rehabilitacji zawodowej, usługi kuracji uzdrowiskowych .

(111) 305718
(220) 2016 01 29
(210) 451851
(151) 2018 01 11
(441) 2016 05 09
(732) PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) przekrój
(510), (511) 16 druki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy, karty
muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, 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, walizki, torby, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, torby na zakupy, 21 kubki, filiżanki, kufle, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
nie ujęte w innych klasach, 25 ubrania, odzież, nakrycia głowy, bandany, bluzy, czapki, daszki do noszenia na głowie, kamizelki, koszule, 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, ozdoby 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, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, tworzenie,
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 reklamowych pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a w tym w branży radiowo-telewizyjnej w dziedzinie programów, promocji, sprzedaży i technologii,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach następujących
branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa domowego, 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 systemu telezakupów
oraz środków komunikacji elektronicznej, przez strony internetowe,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług z branży
gastronomicznej, turystycznej, edukacyjnej, z zakresu zdrowia i urody,
z branży sportowej, z zakresu rozrywki, kultury, z branży motoryzacyjnej, z zakresu mody, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej, prenumerata gazet dla osób trzecich, 38 usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych, rozpowszechnianie 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 informacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 montaż programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 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, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu
i składu komputerowego, informacja o powyższych usługach.
(111) 305719
(220) 2016 10 05
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) TUTAJ MATEUSZ, Kielce, PL.

(210) 462338
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(540) Elektro-Jarex
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.17, 26.02.05, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sklepu internetowego następujących produktów: elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, anteny, komputery, sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, kable, przewody elektryczne, kable rozruchowe do silników, nadajniki
telekomunikacyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, telefony,
sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, urządzenia do nadawania,
przekazywania, odbierania, zapisywania i odtwarzania danych, urządzenia do nadawania, przekazywania, odbierania, nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, nadajniki i odbiorniki telewizji przemysłowej, kamery, monitory, anteny, elektroniczne urządzenia i systemy
kontroli dostępu, urządzenia i systemy sygnalizacyjne i alarmowe,
alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, instalacje i urządzenia grzewcze,
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje i urządzenia wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do suszenia,
aparatura i instalacje chłodnicze, 37 instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa
urządzeń zamrażalniczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, usługi dotyczące montażu i konserwacji systemów alarmowych i antywłamaniowych, usługi
montażu i konserwacji systemów wizualnych-monitoringu, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową.
(111) 305720
(220) 2015 03 27 K
(210) 465652
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg, LU.
(540) Prime
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty
kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie komputerowe do transmisji strumieniowej,
nadawania, transmisji i reprodukcji muzyki, występów komediowych
i słowa mówionego, oprogramowanie komputerowe do pobrania,
do transmisji strumieniowej, nadawania, transmisji i reprodukcji muzyki, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do dostarczania, dystrybucji i transmisji cyfrowej muzyki i treści rozrywkowych
w formie audio, wideo, tekstu i multimedialnej w związku z komputerami, dekoderami telewizyjnymi, odtwarzaczami muzyki, odtwarzaczami wideo, odtwarzaczami mediów, telefonami komórkowymi
oraz przenośnymi i podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie komputerowe do pobrania, służące
do udostępniania występów muzycznych i słownych, oprogramowa-
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nie komputerowe do użytku przy tworzeniu, pobieraniu, transmisji,
odbiorze, edytowaniu, wypakowywaniu, kodowaniu, dekodowaniu,
odtwarzaniu, przechowywaniu i porządkowaniu tekstu, danych, obrazów, plików audio w związku z komputerami, odtwarzaczami muzyki, odtwarzaczami wideo, odtwarzaczami mediów, telefonami komórkowymi oraz przenośnymi i podręcznymi cyfrowymi
urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające użytkownikom programowanie treści audio, wideo,
tekstowych i multimedialnych, mianowicie muzyki, koncertów, wideo, radia, programów związanych z rozrywką i edukacyjnych za pośrednictwem sieci łączności, oprogramowanie do pobrania w postaci mobilnej aplikacji do usług telekomunikacyjnych w celu
umożliwienia transmisji głosu, danych, materiałów wideo i treści medialnych za pośrednictwem Internetu i sieci światowej, komputerowe oprogramowanie użytkowe do użytku z mobilnym sprzętem
komputerowym i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie
do tworzenia baz danych z możliwością przeszukiwania, oprogramowanie do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie
do pobrania z rozrywkową bazą danych do użycia w komputerach
i urządzeniach przenośnych, oprogramowanie do zapewniania dostępu do informacji w internecie lub innej sieci komputerowej lub
komunikacyjnej, oprogramowanie do transmisji, odbierania, pobierania, transmisji strumieniowej i wyświetlania treści, tekstów, utworów wizualnych, utworów audiowizualnych, danych, plików i utworów elektronicznych za pośrednictwem Internetu lub innej sieci
komputerowej lub komunikacyjnej, oprogramowanie do formatowania i konwertowania treści, tekstów, utworów wizualnych, utworów audiowizualnych, danych, plików i utworów elektronicznych
na format kompatybilny z przenośnymi urządzeniami elektronicznymi i komputerami, oprogramowanie umożliwiające pobieranie oraz
dostęp do treści, tekstów, utworów wizualnych, utworów audiowizualnych, danych, plików i utworów elektronicznych, do pobrania
na komputer lub inne przenośne konsumenckie urządzenie elektroniczne oraz do dostępu za ich pośrednictwem, pliki muzyczne do pobierania, oprogramowanie komputerowe umożliwiające użytkownikom programowanie i dystrybucję treści audio, wideo, tekstowych
i multimedialnych, w tym muzyki, koncertów, nagrań wideo, radia,
programów związanych z rozrywką oraz edukacyjnych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
do identyfikacji, lokalizacji, grupowania, dystrybucji i zarządzania
danymi i łączami między serwerami komputerowymi a użytkownikami podłączonymi do elektronicznych sieci komunikacyjnych, 16 papier, karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych,
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku
ręcznego, karty z życzeniami, drukowane certyfikaty podarunkowe,
kodowane niemagnetycznie karty przepłacone do zakupu on-line
treści związanych z rozrywką za pośrednictwem internetu, zakładki
do książek, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], afisze, plakaty,
drukowane materiały wizualne w postaci materiałów promocyjnych
na rzecz osób trzecich, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, funkcje biurowe, usługi handlu detalicznego i handlu detalicznego on-line, takie jak farby, pokosty, lakiery, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania, produkty farmaceutyczne i środki sanitarne, środki odkażające,
fungicydy, herbicydy, narzędzia i przyrządy ręczne, sztućce, ostrza
(maszynki do golenia), komputery, płyty DVD i inne czyste nośniki
cyfrowe do nagrywania danych, nagrane płyty DVD i inne nagrane
nośniki cyfrowe, oprogramowanie komputerowe, sztuczne ognie,
wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
instrumenty muzyczne, książki, druki, materiały biurowe, fotografie,
kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, pędzle malarskie, materiały do pakowania, skóry i imitacje skóry w postaci skór
zwierzęcych, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, aktówki, skórzane pasy naramienne, wykończenia i dekoracje ze skóry
do mebli, taśmy skórzane, skóry zwierzęce, pokrowce skórzane
na kaski, chlebaki, pudła skórzane na kapelusze, pokrowce na parasolki, torby, portmonetki, portfele, etui na karty kredytowe, bagaż,
etui na klucze (wyroby skórzane), szkielety do parasolek lub parasoli
przeciwsłonecznych, meble, lustra, ramy obrazów, przybory i pojem-
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niki dla gospodarstwa domowego i kuchenne, grzebienie i gąbki,
pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, garnki i patelnie do użytku w kuchni, przędza i nici, tekstylia
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki i hafty, wstążki i sploty, guziki, haftki i oczka,
szpilki i igły, dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum, draperie,
gry i zabawki, ozdoby choinkowe, świece, lampy, żarówki, zapałki,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, balsamy do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, płótno ścierne, środki do włosów
i do pielęgnacji skóry (nielecznicze), produkty toaletowe dla dzieci
i niemowląt (nielecznicze), kremy nielecznicze do zapobiegania pieluszkowemu zapaleniu skóry i do jego leczenia, wazelina (do celów
kosmetycznych), chusteczki i ściereczki nasączone płynami oczyszczającymi i/lub kosmetycznymi do użytku osobistego, nawilżane
chusteczki i ściereczki do celów higienicznych (do użytku osobistego), chusteczki i ściereczki higieniczne do czyszczenia (do użytku
domowego), olejek dla niemowląt, kremy i balsamy do pielęgnacji
sutków, kremy i żele na rozstępy, żele nawilżające, szampony, odżywki do włosów, uniwersalne środki do kąpieli i mycia włosów, talk, preparaty przeciwsłoneczne, pasta do zębów, płyn do płukania jamy
ustnej, produkty kosmetyczne, balsamy do ust, waciki, wata, mydła
lecznicze, szampon leczniczy, lecznicza odżywka do włosów, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do użytku
medycznego, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty do higieny intymnej kobiet,
wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, tampony, podkłady poporodowe, wkładki higieniczne dla kobiet, majtki higieniczne, podpaski dla osób nietrzymających moczu, majtki dla osób nietrzymających moczu, pieluchy, pieluchy jednorazowe, ręczniki nasączone
płynami leczniczymi lub odkażającymi, nawilżane chusteczki antyseptyczne, nawilżane chusteczki lecznicze, wazelina (do celów medycznych), kremy lecznicze, kremy dla dzieci (lecznicze), lecznicze
kremy do skóry, krem na odparzenia pieluszkowe (leczniczy), ściereczki odkażające, chusteczki antyseptyczne, chusteczki dla niemowląt, żel stosowany podczas ząbkowania, sztućce, broń biała,
ostrza (maszynki do golenia), gilotynki do obcinania paznokci, sztućce do karmienia małych dzieci, dzieci i niemowląt, widelce, noże, łyżki, futerały na sztućce, sztućce jednorazowe zastawy stołowe (sztućce) wykonane z tworzyw sztucznych dla niemowląt i dzieci,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne dla
dzieci, publikacje do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania, urządzenia do monitorowania niemowląt, termometry, nakrętki
zabezpieczające, osłony zabezpieczające do sprzętu i urządzeń elektrycznych, alarmy bezpieczeństwa, bramki bezpieczeństwa dla dzieci, okulary, okulary ochronne, osłony i kapelusze, urządzenia flotacyjne, nadmuchiwane opaski na ramię, butelki do karmienia, smoczki
dla niemowląt, małych dzieci i dzieci, łyżki do podawania leków, inkubatory dla noworodków, rękawice do celów medycznych, pasy
ciążowe, urządzenia medyczne do ćwiczeń fizycznych, prześcieradła
dla niemowląt, małych dzieci i dzieci oraz dorosłych używane przy
niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, maty do rodzenia, torby
i worki z tworzywa sztucznego i/lub papieru do usuwania odpadów
szpitalnych, gąbki chirurgiczne i medyczne, termometry medyczne
(elektryczne i/lub nieelektryczne i/lub cyfrowe), gryzaki dla ząbkujących dzieci, gryzaki i grzechotki do gryzienia dla dzieci ząbkujących,
smoczki, smoczki, przyrządy do karmienia piersią, osłony na piersi,
poduszeczki do karmienia piersią, ochraniacze na sutki, strzykawki
wypełnione lekarstwami, dozowniki lekarstw i aspiratory do nosa,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i instalacje sanitarne, urzą-
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dzenia, sprzęt i przyrządy do wytwarzania pary, kuchenki i urządzenia do gotowania, kuchenki, osłony na kuchenki, urządzenia
i maszyny do jonizacji, oczyszczania i odświeżania, rozpylacze, dystrybutory i rozpylacze środków odkażających do celów sanitarnych,
podgrzewacze do butelek do karmienia i płyty grzejne, kolektory
słoneczne i termoelektryczne urządzenia do ogrzewania i chłodzenia, termofory, ogrzewacze do stóp, urządzenia i przyrządy oraz instalacje do chłodzenia, urządzenia i przyrządy do chłodzenia napojów i płynów, wanny, wanny z prysznicem, armatura łazienkowa,
klapy sedesowe i przenośne instalacje sanitarne, urządzenia i instalacje sanitarne, nakładki na sedes i nakładki na sedes dla dzieci, sterylizatory oraz urządzenia i sprzęt do sterylizacji, jednorazowe woreczki
do sterylizacji, czajniki elektryczne, turystyczne urządzenia do sterylizacji butelek do karmienia dzieci i sprzętu do karmienia, sterylizatory do wody, instalacje do oczyszczania wody, urządzenia do odkażania, lampki dla niemowląt, małych dzieci i dzieci, foteliki
samochodowe, wózki spacerowe, wózki dziecięce, spacerówki, wózki
na kółkach, transportery i wózki, chodziki dla dzieci, wózki dziecięce
zawierające nosidełka, osłony przeciwdeszczowe do wózków spacerowych, transporterów i wózków, uprzęże do użytku z wózkami spacerowymi, rowerki trzykołowe, rowerki, siedzenia dla dzieci, przyrządy zabezpieczające dla dzieci do pojazdów, papier, karton, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem urządzeń), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, produkty papierowe do użytku
domowego i sanitarnego, jak ręczniki kuchenne i łazienkowe, kuchenne ręczniki papierowe, serwetki, chusteczki do nosa, papier toaletowy, serwetki papierowe, ręczniki papierowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, materiały biurowe, jednorazowe
pieluchy wykonane z papieru i/lub celulozy, przewodniki drukowane, drukowane przewodniki związane z rodzicielstwem i noworodkami, zestawy zawierające druki związane z noworodkami i poradami dla rodziców, ulotki, ulotki związane z noworodkami i poradami
dla rodziców, zeszyty do ćwiczeń, książeczki do kolorowania, książeczki dla niemowląt, małych dzieci i dzieci, książki do wklejania, naklejki, albumy na zdjęcia, kalendarze, dzienniki, dzienniki dotyczące
rozwoju niemowląt, dzienniki (drukowane) związane z niemowlętami i małymi dziećmi, dzienniki (druki) dotyczące porodu, torby
ze skóry, torby z imitacji skóry, uprzęże dla niemowląt, nosidełka dla
niemowląt, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, krzesła,
stoły, maty do kojców dziecięcych, skrzynki na zabawki, dekoracyjne
zabawki ruchome zawieszane nad łóżeczkiem, poduszki, pulpity,
meble sypialne, niemetalowe breloki, lusterka ręczne, kuranty wiatrowe, wysokie krzesła dla dzieci, kołyski dla niemowląt, kołyski dla
dzieci, kołyski do kołysania, łóżeczka, łóżeczka dla dzieci i niemowląt,
kołyski, łóżeczka dziecięce, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżka
składane dla dzieci, pościel do łóżeczek dziecięcych (inna niż bielizna
pościelowa), śpiwory, rozkładane bramki zabezpieczające do drzwi,
rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, poduszki do podpierania do użycia w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla
dzieci, maty do przewijania niemowląt, szczotki i grzebienie, filiżanki,
miski, talerze, serwisy do herbaty, pudełka śniadaniowe, kubki z tworzyw sztucznych, miseczki z tworzyw sztucznych, talerze z tworzyw
sztucznych, kubki, kubki z dziobkiem, pojemniki na żywność, kieliszki do jaj, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termoizolacyjne pojemniki na napoje, miski (miseczki), naczynia do kuchenek
mikrofalowych, wanny dziecięce, miksery do przygotowywania żywności (nieelektryczne), krzesełka kąpielowe dla dzieci, nocniki i nocniki toaletowe, szczotki do czyszczenia butelek, rękawice tekstylne
do sprzątania, szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, szczoteczki do paznokci, tekstylia do szycia
odzieży, ‚ kołdry, obrusy, narzuty na łóżka, poszwy na kołdry, poszewki na poduszki, bielizna kąpielowa, baldachimy, zasłony, koce, koce
na łóżka z bawełny, wełniane koce na łóżka, koce na łóżka z włókien
sztucznych, koce dla dzieci, koce do kołysek, koce na nogi, kocyki
dziecięce, koce podróżne, koce ręcznikowe, ręczniki, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, maty do ćwiczeń, gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, zabawki dla dzieci, pluszowe zwierzątka do zabawy, zabawki pluszowe, balony, zabawkowy sprzęt do pieczenia i gotowania, zabawki do kąpieli, pufy typu sako, śnieżne kule, pozytywki,
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lalki, domki dla lalek, mebelki dla lalek, ubranka dla lalek, gry edukacyjne, akcesoria mody, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie, przyrządy chronometryczne, artykuły papierowe, druki, wyroby
ze skóry, bagaż, torby, zestawy podróżne, towary do przenoszenia
i transportu niemowląt, małych dzieci i dzieci, meble, wyposażenie,
tekstylia, dywany, chodniki, gry, zabawki, gry, zabawki, artykuły
sportowe, artykuły spożywcze i napoje oraz inne produkty do spożycia przez ludzi i zwierzęta w postaci takich towarów, jak słód, jęczmień, fasola, jagody, świeże owoce, napoje dla zwierząt domowych,
pokarm dla ptaków, otręby, otręby [pokarm dla zwierząt], zwierzęta
hodowlane do reprodukcji, cebulki kwiatowe, krzewy, ziarna zbóż,
kasztany jadalne, korzenie cykorii, cykoria [sałatki], choinki bożonarodzeniowe, owoce cytrusowe, ziarno kakaowe, łupiny orzechów
kokosowych, orzechy kokosowe, ogórki, suchary dla psów, kwiaty,
owoce, zioła ogrodowe świeże, nasiona świeże [zboża], winogrona,
pory, cytryny, soczewica, sałata zielona, kukurydza, słód dla piwowarstwa i gorzelni, grzyby, owies, makuchy, oliwki, cebule, warzywa
świeże, pomarańcze, nasiona roślin, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ziemniaki, drób świeży, rabarbar, ryż, sadzonki, sezam, szpinak,
trzcina cukrowa, pszenica, zarodki pszenne jako pasza dla zwierząt,
wieńce z kwiatów naturalnych, pokarm dla zwierząt, posłania i ściółka dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, produkty do żucia
dla zwierząt, ości mątwy, świeże orzechy, napoje bezalkoholowe,
woda gazowana, piwo ale, piwo lager, piwo porter, shandy, piwo stout, piwa wzbogacane minerałami, kwas chlebowy, piwo niskoalkoholowe, cydry bezalkoholowe, wina bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje wzbogacone
w minerały, napoje zawierające dodatkowe mikroelementy, napoje
wzbogacone dodatkiem minerałów, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, napoje serwatkowe, koktajle bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, gazowane napoje smakowe,
soki owocowe, napoje na bazie guarany, napoje na bazie miodu, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne, hipertoniczne i hipotoniczne
(dla sportowców i/lub na potrzeby sportowców), napoje dla sportowców, bezalkoholowe napoje niezawierające słodu, substytuty
mleka, wody stołowe, sok pomidorowy [napój], soki z warzyw, wody,
tabletki musujące (sorbety) i proszki musujące do produkcji napojów,
napoje bezalkoholowe (bezalkoholowe napoje owocowe), brzeczka
słodowa, piwo słodowe, napoje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, esencje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, anyż
[likier], anyżówka [likier], aperitify, arak, gorzkie nalewki, brandy, cachaca, calvados, likiery śmietankowe, cydr, koktajle, curacao, alkohole i likiery wspomagające trawienie, napoje alkoholowe destylowane,
ekstrakty owocowe, alkoholowe, dżin, grappa, miód pitny, kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny
cukrowej], likiery miętowe, gruszecznik, wino piquette, zmieszane
napoje alkoholowe, inne niż na bazie piwa, alkohol z ryżu, rum, sake,
alkohole wysokoprocentowe [napoje], tequila, wódka, whisky, wino,
napoje energetyczne zawierające alkohol, poncz alkoholowy, whisky
kupażowana, bourbon, calvados, alkoholowe napoje gazowane, destylowane napoje alkoholowe i alkohole wysokoprocentowe, aromatyzowane alkohole wysokoprocentowe, grappa, likiery zawierające
śmietankę, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wino o niskiej zawartości alkoholu, whisky słodowa, grzane wino, porto, wina porto,
poncz z rumem, sangria, wódka, sherry, wina musujące, tequila, wermut, części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
usługi programów lojalnościowych dla klientów obejmujące nagrody w postaci usług dostawy ze zniżką, usługi handlu detalicznego,
mianowicie zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwiania uczestnikom uzyskania zniżek na usługi wysyłkowe poprzez użycie zniżkowego programu członkowskiego, 38 telekomunikacja,
transmisja strumieniowa muzyki przez światową sieć komputerową
i inne sieci łącznościowe, usługi nadawcze w zakresie radia internetowego, usługi nadawcze w internecie, emisja radiowa, usługi nadawcze, mianowicie usługi cyfrowego nadawania dźwięku, świadczone
za pośrednictwem światowej sieci łączności, nadawanie treści audio
i wideo oparte na subskrypcji za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna
transmisja plików audio i wideo, strumieniowych i pobieralnych,
za pośrednictwem sieci komputerowych i innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie usługi elektronicznych biuletynów informacyjnych do transmisji wiadomości dotyczących muzyki i rozrywki pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi nadawania w sieci,
dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, nadawanie audio
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słowa mówionego, muzyki, koncertów i programów radiowych, udostępnianie portalu internetowego w dziedzinie muzyki, udostępnianie portalu internetowego w dziedzinie muzyki i radia, 39 transport,
transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi transportu wysyłkowego, 41 nauczanie i kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wypożyczania, mianowicie wypożyczanie filmów kinowych, filmów dokumentalnych,
filmów fabularnych, filmów, nagrań dźwiękowych, gier wideo, prezentacji multimedialnych, elektronicznych książek i publikacji, nagrań wideo, nagranych taśm wideo, cyfrowych dysków wideo, nagrań muzycznych, nagrań multimedialnych i gier komputerowych,
usługi wypożyczania, mianowicie wypożyczanie filmów kinowych,
filmów dokumentalnych, filmów fabularnych, filmów, nagrań dźwiękowych, gier wideo, prezentacji multimedialnych, elektronicznych
książek i publikacji, nagrań wideo, nagranych taśm wideo, cyfrowych
dysków wideo, nagrań muzycznych, nagrań multimedialnych i gier
komputerowych za pośrednictwem światowych sieci łączności, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji
w dziedzinie rozrywki, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki za pośrednictwem
światowych sieci łączności, dostarczanie recenzji, komentarzy i informacji w zakresie muzyki za pomocą światowej sieci komputerowej
i innych sieci łączności, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie niepobieralnej muzyki za pomocą transmisji audio i wideo przez
światowe sieci komputerowe i inne sieci łączności, usługi rozrywkowe, mianowicie dostarczanie informacji z dziedziny muzyki za pośrednictwem światowej sieci komputerowej i innych sieci łączności,
usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie on-line recenzji muzycznych, usługi rozrywkowe, mianowicie tworzenie profili muzyków, artystów i zespołów poprzez udostępnianie wideoklipów z występów muzycznych przez światową sieć komputerową, usługi
rozrywkowe, mianowicie rekomendowanie muzyki w oparciu o muzykę wybieraną przez użytkownika, organizowanie i prowadzenie
koncertów, usługi rozrywkowe, mianowicie występy muzyczne
na żywo, usługi rozrywkowe, mianowicie zapewnienie odtwarzania
niepobieralnej muzyki przez światowe sieci komputerowe, usługi
rozrywkowe, mianowicie udostępnianie niepobieralnej nagranej
muzyki, informacji w dziedzinie muzyki oraz komentarzy i artykułów
na temat muzyki, wszystko on-line za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie nagranej muzyki za pośrednictwem światowej sieci łączności oraz udostępnianie nagranej muzyki według preferencji konsumenta za pośrednictwem światowej sieci łączności, usługi rozrywkowe,
mianowicie udostępnianie strony internetowej zawierającej muzykę,
muzyczne nagrania wideo, albumy, artystów, piosenki, pokrewne klipy filmowe, zdjęcia i inne materiały multimedialne w dziedzinie muzyki i radia, udostępnianie niepobieralnej nagranej muzyki, słowa
mówionego i informacji w dziedzinie muzyki i radia oraz komentarzy
i artykułów na temat muzyki i radia, wszystko on-line za pośrednictwem światowej sieci łączności, zapewnienie odtwarzania niepobieralnej muzyki oraz zapewnienie niepobieralnej nagranej muzyki według preferencji konsumenta, wszystko za pośrednictwem światowej
sieci łączności, strona internetowa oparta na subskrypcji zawierająca
muzykę i informacje dotyczące muzyki, albumów, artystów i piosenek, usługi rozrywkowe i szkoleniowe, udostępnianie oraz transmisja
strumieniowa, za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, informacji z dziedziny rozrywki lub edukacji, mianowicie informacji
z dziedziny muzyki, środowisk muzycznych, piosenek, artystów, albumów, filmów, słów piosenek, grafiki, animacji i prezentacji multimedialnych oraz innych prac audiowizualnych lub muzycznych, zapewnianie cyfi-owej muzyki (niepobieralnej) dostarczanej
z internetowych witryn MP3, zapewnianie cyfrowej muzyki (niepobieralnej) dostarczanej z intemetu, elektroniczne usługi biblioteczne
mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, audio i/lub wideo, 42 komputerowe przechowywanie danych, przechowywanie danych elektronicznych, projektowanie systemów przechowywania, opracowywanie
systemów przechowywania danych, doradztwo w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, informacje związane ze sprzętem
komputerowym lub oprogramowaniem udostępniane online ze światowej sieci komputerowej lub Internetu, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych obejmujących technologię umożliwiającą użytkownikom uzyskiwanie dostępu do przechowywanych danych, obrazów, audio, wideo i dokumentów, hosting cudzych stron internetowych zawierających technologię, która pozwala użytkownikom
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na uzyskiwanie dostępu do przechowywanych danych, obrazów,
audio, wideo i dokumentów, zapewnienie wyszukiwarek do uzyskiwania danych przez sieci komunikacyjne, tworzenie indeksów informacji w sieci komputerowej, portali internetowych i innych zasobów
dostępnych w światowych sieciach komputerowych na rzecz innych
osób, usługi dostawców aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
komputerowe pozwalające na ładowanie, zamieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie, współdzielenie lub innego rodzaju udostępnianie
elektronicznych mediów lub informacji przez internet lub inną sieć
łączności, usługi dostawców aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do tworzenia, pobierania, transmisji, odbioru, edycji, dekompresji, kodowania, dekodowania, wyświetlania, przeglądania, przechowywania i organizowania tekstu, grafiki, obrazów, plików audio,
plików wideo, gier elektronicznych oraz elektronicznych publikacji,
usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
do użytku w związku z usługą subskrypcji muzyki on-line, usługi
w zakresie informacji, doradztwa i poradnictwa dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, elektroniczne przechowywanie danych, tekstu, obrazów, audio i wideo.

strowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie funduszami
wspólnego inwestowania, administrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami funduszy, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, badania w zakresie własności intelektualnej, doradztwo
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące ochrony
własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji
na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej.

(111) 305721
(220) 2017 04 05
(210) 470009
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 04
(732) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH.
(540) star CHRUPKI oczaki
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki
kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki
danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4. płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne
kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii
bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy
komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo
z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji,
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania
programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi-

Kolor znaku: żółty, zielony, czarny, biały, brązowy,
ciemnoniebieski, jasnoniebieski, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 01.01.02, 08.01.25, 08.07.08, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15,
05.07.06, 04.05.05
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji.
(111) 305722
(220) 2017 04 05
(210) 470011
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 04
(732) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH.
(540) star CHRUPKI ZĘBOLCE
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, czarny, biały, brązowy,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.01.02, 08.01.25, 08.07.08, 08.03.08, 08.03.11, 19.03.03,
27.05.01, 29.01.15, 04.05.05
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji..
(111) 305723
(220) 2017 05 29
(210) 470125
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, Warszawa, PL.
(540) NCBR Inwestycje
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje
kapitałowe, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, admini-

(111) 305724
(220) 2017 04 21
(210) 470750
(151) 2017 12 05
(441) 2017 07 03
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) WSPOMNIENIA
(540)
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sane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy
ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami,
szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych,
programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych,
nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa
krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi
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agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej,
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie
dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej
w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów
reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów
sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych
i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych,
reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji
za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa,
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego,
obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności tele-
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fonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez
terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania
informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży
i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka
i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw
edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska
człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism
i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie
imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów. telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie
materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych
w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.
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(510), (511) 44 usługi klinik medycznych, usługi medyczne, chirurgia
plastyczna.

(111) 305726
(220) 2017 04 27
(210) 471011
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) CRIDO TAXAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOTACJOMETR
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, usługi w zakresie dotacji finansowych, informacje finansowe, informacje o dotacjach, pozyskiwanie funduszy, pozyskiwanie pomocy publicznej,
informacja o pomocy publicznej.
(111) 305727
(220) 2017 04 27
(210) 471013
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) SATINO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty betonowe,
w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe-stopnie schodowe, elementy fasadowe i ogrodzeniowe, elementy konstrukcyjne
wspornikowe wykonane z betonu których powierzchnia została wykończona poprzez obróbkę śrutowania i satynowania wygładzającego, 42 doradztwo w zakresie technologii wykańczania powierzchni
wyrobów z betonu poprzez obróbkę śrutowania i satynowania wygładzającego.
(111) 305728
(220) 2017 04 27
(210) 471015
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) TERATEC
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty betonowe,
w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe-stopnie schodowe, elementy fasadowe i ogrodzeniowe, elementy konstrukcyjne wspornikowe wykonane z betonu których powierzchnia została
wykończona poprzez obróbkę szlifowania a następnie piaskowania,
42 doradztwo w zakresie technologii wykańczania powierzchni wyrobów z betonu poprzez obróbkę szlifowania a następnie piaskowania.
(111) 305729
(220) 2017 04 27
(210) 471030
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warka, PL.
(540) dobre PERRY Z NAJLEPSZYCH ODMIAN POLSKICH GRUSZEK
(540)

(111) 305725
(220) 2017 04 24
(210) 470837
(151) 2018 01 04
(441) 2017 07 31
(732) HALLUXDUO PIOTR KRAWCZUK I MARCIN POPOW
LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań, PL.
(540) hallux duo zaufanie profesjonalizm
(540)
Kolor znaku: srebrny, zielony, żółty, ciemnożółty, biały
(531) 05.07.15, 05.07.22, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 perry (gruszecznik).
Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12

(111) 305730
(220) 2017 04 27
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) BARBACHOWSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.

(210) 471058
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(540) CEGIELNIA PLECEWICE 1967
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 07.15.01
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, cegła ceramiczna, niemetalowe konstrukcje budowlane, budowlane płyty niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, niemetalowe pokrycia
dachowe, tynki, gładzie tynkarskie, stiuki, sztukaterie, płyty gipsowo-kartonowe, niemetalowe okładziny ścienne i podłogowe, kruszywa, marmur, okładziny, ściany, kostki, listwy dekoracyjne, ceramika
budowlana, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, 37 usługi budowlane, nadzór budowlany, 40 wytwarzanie i obróbka ceramiki budowlanej, 42 doradztwo budowlane.
(111) 305731
(220) 2017 04 27
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) PANELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) panexpert
(540)

(210) 471064

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, prezentowanie w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej,
dystrybucja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
prowadzenie wyspecjalizowanych sklepów z dywanami, chodnikami, pokryciami podłogowymi oraz pokryciami ściennymi, farbami
i szkłem, meblami, artykułami gospodarstwa domowego, sprzedaż
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
dotycząca towarów: środki do czyszczenia i polerowania, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące
w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące do szkła, woski
do polerowania, naturalne woski do podłóg, woski do parkietów,
ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu, mopy,
dywany, chodniki, pokrycia podłogowe oraz pokrycia ścienne, farby
i szkło, meble, artykuły gospodarstwa domowego, sprzedaż detaliczna następujących artykułów: środki do czyszczenia i polerowania,
środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku
domowego, środki czyszczące do szkła, woski do polerowania, naturalne woski do podłóg, woski do parkietów, ścierki, ścierki do mycia
podłóg, ścierki do wycierania kurzu, mopy, 36 pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, usługi finansowe, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 37 instalowanie drzwi i okien, tynkowanie, 39 pośrednictwo
w transporcie, usługi transportu drogowego towarów.
(111) 305732
(220) 2017 04 30
(210) 471132
(151) 2018 01 15
(441) 2017 08 21
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) beSmart B[o]x
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, niebieski, fioletowy
(531) 26.01.06, 26.15.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14

Nr 5/2018

(510), (511) 35 sprzedaż doładowań telefonicznych, sprzedaż kart
podarunkowych (gift cards) i kart przedpłaconych (itunes, google
play), sprzedaż ubezpieczeń, w tym podróżnych, komunikacyjnych,
NNW, nieruchomości, sprzedaż czekoladek spersonalizowanych i/
lub o spersonalizowanej treści (czekoladowy telegram), sprzedaż
usług i produktów za pomocą urządzenia samoobsługowego, np.
ebooki, audiobooki, lotto, sprzedaż biletów komunikacyjnych,
sprzedaż kart sportowych, sprzedaż gier, 36 usługa polegająca na opłacaniu rachunków w imieniu osób trzecich, udzielanie
pożyczek, realizacja przekazów pieniężnych, usługa polegająca
na umożliwieniu klientom dokonywania płatności za produkty
ze sklepu bez udziału kasjera/kasjerki (kasa samoobsługowa), usługa polegająca na umożliwieniu zakupu kodów energetycznych,
39 zamawianie kwiatów, zamawianie książek z dostawą do wybranego sklepu, nadawanie/odbiór przesyłek kurierskich, zamawianie
taksówek, zamawianie usług (np. sprzątanie, catering), usługa polegająca na wysyłaniu spersonalizowanych czekoladek i/lub o spersonalizowanej treści do wskazanych przez klienta osób (czekoladowy
telegram), 40 usługa polegająca na drukowaniu dokumentów dla
osób trzecich, usługa polegająca na drukowaniu kuponów rabatowych na zakupy w sklepach dla osób trzecich, 41 usługa polegająca
na oferowaniu biletów na imprezy okolicznościowe, rozrywkowe
oraz kulturalne dla osób trzecich, rozrywka, 44 usługa polegająca
na oferowaniu abonamentów/pakietów medycznych w imieniu
osób trzecich, usługa polegająca na umożliwieniu rezerwacji wizyt
u specjalistów medycznych .

(111) 305733
(220) 2017 04 30
(210) 471133
(151) 2018 01 15
(441) 2017 08 21
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) beSmart B[ ]x
(540)

(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż doładowań telefonicznych, sprzedaż kart
podarunkowych (gift cards) i kart przedpłaconych (itunes, google
play), sprzedaż ubezpieczeń w tym podróżnych, komunikacyjnych,
NNW, nieruchomości, sprzedaż czekoladek spersonalizowanych i/
lub o spersonalizowanej treści (czekoladowy telegram), sprzedaż
usług i produktów za pomocą urządzenia samoobsługowego, np.
ebooki, audiobooki, lotto, sprzedaż biletów komunikacyjnych,
sprzedaż kart sportowych, sprzedaż gier, 36 usługa polegająca na opłacaniu rachunków w imieniu osób trzecich, udzielanie
pożyczek, realizacja przekazów pieniężnych, usługa polegająca
na umożliwieniu klientom dokonywania płatności za produkty
ze sklepu bez udziału kasjera/kasjerki (kasa samoobsługowa), usługa polegająca na umożliwieniu zakupu kodów energetycznych,
39 zamawianie kwiatów, zamawianie książek z dostawą do wybranego sklepu, nadawanie/odbiór przesyłek kurierskich, zamawianie
taksówek, zamawianie usług (np. sprzątanie, catering), usługa polegająca na wysyłaniu spersonalizowanych czekoladek i/lub o spersonalizowanej treści do wskazanych przez klienta osób (czekoladowy
telegram), 40 usługa polegająca na drukowaniu dokumentów dla
osób trzecich, usługa polegajaca na drukowaniu kuponów rabatowych na zakupy w sklepach dla osób trzecich, 41 usługa polegająca
na oferowaniu biletów na imprezy okolicznościowe, rozrywkowe
oraz kulturalne dla osób trzecich, rozrywka, 44 usługa polegająca
na oferowaniu abonamentów/pakietów medycznych w imieniu
osób trzrcich, usługa polegająca na umożliwieniu rezerwacji wizyt
u specjalistów medycznych.
(111) 305734
(220) 2017 04 30
(210) 471135
(151) 2018 01 15
(441) 2017 08 21
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) beSmart B[o]x Zakupy Usługi Rozrywka
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(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, niebieski, fioletowy, szary
(531) 26.01.06, 26.15.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż doładowań telefonicznych, sprzedaż kart
podarunkowych (gift cards) i kart przedpłaconych (itunes, google
play), sprzedaż ubezpieczeń w tym podróżnych, komunikacyjnych,
NNW, nieruchomości, sprzedaż czekoladek spersonalizowanych i/
lub o spersonalizowanej treści (czekoladowy telegram), sprzedaż
usług i produktów za pomocą urządzenia samoobsługowego, np.
ebooki, audiobooki, lotto, sprzedaż biletów komunikacyjnych, sprzedaż kart sportowych, sprzedaż gier, 36 usługa polegająca na opłacaniu rachunków w imieniu osób trzecich, udzielanie pożyczek, realizacja przekazów pieniężnych, usługa polegająca na umożliwieniu
klientom dokonywania płatności za produkty ze sklepu bez udziału
kasjera/kasjerki (kasa samoobsługowa), usługa polegajaca na umożliwieniu zakupu kodów energetycznych, 39 zamawianie kwiatów,
zamawianie książek z dostawą do wybranego sklepu, nadawanie/odbiór przesyłek kurierskich, zamawianie taksówek, zamawianie usług
(np. sprzątanie, catering), usługa polegająca na wysyłaniu spersonalizowanych czekoladek i/lub o spersonalizowanej treści do wskazanych przez klienta osób (czekoladowy telegram), 40 usługa polegająca na drukowaniu dokumentów dla osób trzecich, usługa polegająca
na drukowaniu kuponów rabatowych na zakupy w sklepach dla osób
trzecich, 41 usługa polegająca na oferowaniu biletów na imprezy
okolicznościowe, rozrywkowe oraz kulturalne dla osób trzecich, rozrywka, 44 usługa polegająca na oferowaniu abonamentów/pakietów
medycznych w imieniu osób trzecich, usługa polegająca na umożliwieniu rezerwacji wizyt u specjalistów medycznych.

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 bielizna osobista, dzianina, damskie koszule nocne,
koszule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, komplety koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież damska, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, piżamy, podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, usługi hurtowni i sklepów detalicznych z odzieżą,
bielizną dzienną i nocną dla dorosłych i dzieci.

(111) 305735
(220) 2017 05 05
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) MUCHA TOMASZ, Bobrów, PL.
(540) What’s THE KING BED Without the Queen?
(540)

(210) 471272

(210) 471270
Kolor znaku: ciemnoszary, szary, biały, czarny
(531) 29.01.14, 21.01.25, 03.07.05, 03.07.24
(510), (511) 25 bielizna osobista, dzianina, damskie koszule nocne,
koszule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, komplety koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież damska, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, piżamy, podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, usługi hurtowni i sklepów detalicznych z odzieżą,
bielizną dzienną i nocną dla dorosłych i dzieci .

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 bielizna osobista, dzianina, damskie koszule nocne,
koszule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, komplety koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież damska, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, piżamy, podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, usługi hurtowni i sklepów detalicznych z odzieżą,
bielizną dzienną i nocną dla dorosłych i dzieci.
(111) 305736
(220) 2017 05 05
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) MUCHA TOMASZ, Bobrów, PL.
(540) sleeping Beauty

(111) 305737
(220) 2017 05 05
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) MUCHA TOMASZ, Bobrów, PL.
(540)
(540)

(210) 471271

(111) 305738
(220) 2017 05 05
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) MUCHA TOMASZ, Bobrów, PL.
(540) LO VE SE NSIS
(540)

(210) 471273

Kolor znaku: różowy, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 25 bielizna osobista, dzianina, damskie koszule nocne,
koszule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, komplety koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież damska, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, piżamy, podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
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i zakupu towarów, usługi hurtowni i sklepów detalicznych z odzieżą,
bielizną dzienną i nocną dla dorosłych i dzieci.

(111) 305739
(220) 2017 05 05
(210) 471274
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) CHUCHRACKI MAREK PHU METREX, Poznań, PL.
(540) webber +
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.07.13, 24.13.04
(510), (511) 3 mydła, detergenty, środki piorące, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania oraz ścierania, woski do polerowania,
woski pralnicze, preparaty do usuwania wosku, preparaty wybielające, szorujące i ścierne, preparaty do odwapniania i usuwania
kamienia kotłowego do celów domowych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do usuwania plam, preparaty odtłuszczające, preparaty do czyszczenia rur odpływowych i zlewów, 11 kuchenny
sprzęt elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania,
zaparzania, elektryczne urządzenia do zaparzania kawy i herbaty,
ekspresy do kawy, przenośne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze: pieczywa, kanapek, gofrownice elektryczne,
frytownice elektryczne, rożen, elektryczne formy do wypiekania:
ciasta, wafli, elektryczne garnki ciśnieniowe, aparatura chłodząca
do napojów, aparatura do suszenia, elektryczne urządzenia do suszenia owoców, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji
i uzdatniania powietrza, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody
pitnej, grzejniki, grzejniki elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy do układania włosów, lodówki, nawilżacze do grzejników
centralnego ogrzewania, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, aparatura
do podgrzewania wody, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki
do włosów, umywalkowe suszarki łazienkowe do rąk, suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania
wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, części zamienne i akcesoria do artykułów wymienionych w tej klasie, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę, instalacje sanitarne, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne] wyciągi wentylacyjne, filtry do klimatyzacji, 21 mopy,
tkaniny jednorazowego użytku impregnowane chemikaliami lub
związkami chemicznymi, ściereczki jednorazowego użytku służące do sprzątania w gospodarstwie domowym nie impregnowane
chemikaliami lub związkami chemicznymi, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz
poprzez ofertę bezpośrednią: sprzętu AGD, sprzętu RTV, sprzętu
sportowego, przyborów kuchennych nieelektrycznych, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego: miksery, malaksery, krajalnice do chleba i wędlin, młynki elektryczne do kawy, wyciskacze
do owoców, sokowirówki, maszynki do mielenia mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchenne, odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy,
filtry do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, turboszczotki, urządzenia do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania
płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maszyny
i urządzenia elektryczne do prania dywanów, maselnice elektryczne,
maszynki do siekania mięsa, młynki do pieprzu inne niż ręczne, noże
elektryczne, nożyce elektryczne, żelazka elektryczne, wagi, naczyń
i urządzeń do gospodarstwa domowego, naczyń i wyrobów ze szkła,
fajansu i porcelany, artykułów czyszczących dla celów przemysłowych, gospodarstw domowych i kuchni, a mianowicie ścierki, gąbki,
urządzenia do czyszczenia naczyń i szorowania garnków, szczotki
i przyrządy do czyszczenia podłóg z napędem ręcznym, małe artykuły do czyszczenia z tworzyw sztucznych lub plastiku, a mianowicie
szczotki do rąk, miotełki ręczne, przyrządy do mycia okien, włączając wycieraczki do okien, rękawice do prac domowych, kuchenne
filtry do pochłaniania pary, ścierki do okularów, pokrowce na deski
do prasowania i podkłady do prasowania, filtry do kawy nieelektryczne, filtry do kawy papierowe, filtry do klimatyzacji, kanały niemeta-
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lowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne,
produkty związane z wystrojem wewnętrznym oraz zewnętrznym
powierzchni wnętrz, preparaty do szorowania, mycia, czyszczenia,
polerowania, nabłyszczania, środki myjące, czyszczące, polerujące,
konserwujące, płyny do naczyń, udróżniające rury, usługi reklamy
i promocji urządzeń i przyborów kuchennych w tym sprzętu AGD,
sprzętu RTV i sprzętu sportowego, usługi przedstawicielstw handlowych, 39 usługi w zakresie dostarczania zamówionych towarów,
usługi transportowe, usługi magazynowania, pakowania i kompletacji towarów.

(111) 305740
(220) 2017 05 09
(210) 471379
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy JUMP ROLLS WITH STRAWBERRY CREAM
Strawberry & yoghurt
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy, beżowy, zielony,
żóły, fioletowy, różowy, ciemnoczerwony
(531) 05.05.19, 05.07.08, 08.01.25, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 305741
(220) 2009 12 11
(210) 364032
(151) 2017 12 19
(441) 2010 03 15
(732) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Bel’ amour accessories
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria, amulety, biżuteria komórkowa, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki, kasetki na biżuterie (szkatułki), kolczyki, łańcuszki, łańcuszki do zegarków, medale, naszyjniki, ozdoby biżuteryjne, spinki do krawatów,
spinki do mankietów, szpilki ozdobne, zegarki.
(111) 305742
(220) 2013 12 14
(210) 422757
(151) 2017 12 06
(441) 2014 03 31
(732) GAS FAMILIA S.R.O., STARÁ ĽUBOVŇA, SK.
(540) SITTING BULL THE FAMILY RESERVE SITTING BULL Sioux
and Cheyenne warriors defeated the forces of General George
Armstrong Custer in the Battle of Little Big Horn. Sitting Bull, Native
American chief of the Sioux rose to prominence 1876 George
Armstrong Custer FAMOUS FOR QUALITY

Nr 5/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, czerwony, żółty, jasnożółty
(531) 02.01.01, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier do pakowania, kartki z życzeniami, książki
w miękkiej oprawie, broszury, broszurki, folie do pakowania z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, magazyny, etykiety
nie z materiału tekstylnego, fotografie, grafiki, wydruki, kalendarze każdego rodzaju, karton, filtry do kawy, papier, książki, pudełka
kartonowe lub papierowe, kartonowe lub papierowe opakowania
do butelek, karton w arkuszach, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki, mapy, koperty jako artykuły
piśmienne, opakowania papierowe, ilustracje, artykuły papiernicze,
publikacje periodyczne i nieperiodyczne, plakaty, wyroby z kartonu, prospekty, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, reprodukcje graficzne, drukowane materiały reklamowe, folia
z tworzywa sztucznego do pakowania, torby z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki z papieru lub tworzyw sztucznych, formularze
i sprzęt biurowy z wyłączeniem mebli, 33 wina, napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, likiery, brandy, koktajle, destylowane napoje alkoholowe, 35 pośrednictwo dotyczące sprzedaży towarów, doradztwo
zawodowe w zakresie działalności gospodarczej związanej z winami
i winnicami, reklama, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych
i bezalkoholowych, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, organizowanie pokazów audiowizualnych w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, edycja
tekstów, publikowanie i aktualizowanie materiałów reklamowych,
nagrań audiowizualnych oraz publikacji periodycznych i nieperiodycznych, publikowanie i rozpowszechnianie tekstów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, informacja handlowa,
agencje informacji handlowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badania marketingowe, rekrutacja personelu, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wynajem
dystrybutorów automatycznych, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, pokazy towarów.
(111) 305743
(220) 2014 04 25 K
(210) 436915
(151) 2018 01 12
(441) 2015 02 16
(732) FLEXIBLE STEEL LACING COMPANY, DOWNERS GROVE, US.
(540) SCALLOPED EDGE
(510), (511) 6 metalowe zapięcia do pasów transportowych.
(111) 305744
(220) 2015 02 23
(210) 439290
(151) 2017 10 20
(441) 2015 06 08
(732) DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Płońsk, PL.
(540) DURAHEALTH
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, nawilżacze, nawilżacze powietrza, instalacje do nawilżania, urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami
klimatyzacyjnymi, nawilżacze powietrza zawierające wodę i umieszczane na grzejnikach centralnego ogrzewania, urządzenia do jonizacji powietrza lub wody, jonizatory wody do celów domowych, domowe oczyszczacze powietrza, odpylacze elektrostatyczne, urządzenia
i maszyny do oczyszczania powietrza.
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(111) 305745
(220) 2016 09 14
(210) 461461
(151) 2017 12 19
(441) 2017 08 07
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa, PL.
(540) KURiER LiNE
(510), (511) 33 wódka, 39 transport morski gazu ziemnego skroplonego, usługi dystrybucji gazu, transport ropy naftowej, transport
kontenerów.
(111) 305746
(220) 2016 10 17
(210) 462777
(151) 2018 01 16
(441) 2017 08 28
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(540) SPECJAŁY Z NASZEJ WĘDZARNI smak XIX-wiecznej tradycji
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.02, 08.05.01, 08.05.03,
08.05.02, 11.03.09
(510), (511) 29 polędwica wieprzowa, polędwica wieprzowa pieczona, polędwica wieprzowa plasterkowana, polędwica wieprzowa pieczona plasterkowana, szynka wieprzowa, szynka wieprzowa gotowana, szynka wieprzowa gotowana plasterkowana, szynka wieprzowa
parzona, szynka mielona, szynka mielona prasowana, szynka piwna,
szynka piwna plasterkowana, szynki, szynka plasterkowana, szynka
wieprzowa pieczona, szynka wieprzowa pieczona plasterkowana,
szynka wieprzowa prasowana, szynka wieprzowa prasowana plasterkowana, szynka mielona konserwowa, szynka pieczona z indyka,
szynka z piersi indyka, baleron gotowany, golonka wieprzowa prasowana plasterkowana, boczek wędzony gotowany, boczek wędzony
plasterkowany, żeberka wędzone, blok wieprzowy wędzony, bekon,
blok łopatkowy, kiełbasa parówkowa, kabanosy, frankfurterki, kiełbasa biała parzona, kiełbasa ogniskowa, kiełbasa, kiełbasa, kiełbaski
grillowe, kiełbasa golonkowa, kiełbasa szynkowa wieprzowa, kiełbasa, kiełbasa, wędliny podrobowe, pasztetowa, salceson wieprzowy,
rolada ozorkowa, filet z indyka wędzony i pieczony, szynka z indyka,
pieczeń drobiowa, szynka drobiowa, blok pieczony z indyka, kiełbasa
pieczona, pieczeń z indyka, wędliny drobiowe podrobowe, salceson
z indyka, mięso wieprzowe, schab wieprzowy, boczek wieprzowy, łopatka wieprzowa, żeberka wieprzowe, golonka wieprzowa, boczek
z kością, głowy wieprzowe, słonina świeża, mięso wołowe, antrykot
wołowy, rozbratel wołowy, rostbef wołowy, kark wołowy, mostek
wołowy, szponder wołowy, polędwica wołowa, mięso wołowe bez
kości, mięso wołowe gulaszowe, mięso drobiowe, piersi z indyka,
mięso cielęce, kotlet cielęcy górka, nerkówka, rozbratel, karkówka
cielęca, żeberka cielęce, mostek, goleń, giez cielęca, cielęcina bez
kości z łopatki, cielęcina bez kości z udźca, podroby wieprzowe, nogi
wieprzowe, ogony wieprzowe, kości wieprzowe, konserwy mięsne,
krokiety spożywcze, wędliny gotowane, wędliny parzone, wędliny
wędzone surowe, wyroby garmażeryjne mięsne, pasztety.
(111) 305747
(220) 2016 11 15
(210) 463916
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 25
(732) SPORTLIVE24 SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) Bada Bum
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały
(531) 27.05.01
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(510), (511) 16 czasopisma (periodyki), drukowane publikacje, publikacje drukowane, ulotki, 35 doręczanie gazet osobom trzecim,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, prenumerata gazet
dla osób trzecich, kolportaż próbek, marketing, prezentowanie produktów w media dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, pokazy towarów, prenumerata czasopism dla osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż
próbek, usługi przeglądu prasy, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy telewizyjne, edycja tekstów, reklama telewizyjna, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, kształcenie praktyczne
[pokazy], organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie loterii, produkcja
filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne programy
rozrywkowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji
inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie.

(111) 305748
(220) 2016 12 28
(210) 465735
(151) 2018 01 11
(441) 2017 01 30
(732) Trinity Christian Center of Santa Ana, Inc., Tustin, US.
(540) TBN POLSKA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 305749
(220) 2017 01 17
(210) 466356
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) WADOWSKI MIECZYSŁAW, WADOWSKA BARBARA,
WADOWSKI ANDRZEJ POLTREP SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) WAWELSKA POLISH VODKA
(540)

(531) 07.01.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01
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(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska Wódka/Polish Vodka.

(111) 305750
(220) 2017 02 03
(151) 2017 12 21
(441) 2017 08 07
(732) CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) CAN PACK
(540)

(210) 467065

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 surowce i tworzywa w stanie surowym do produkcji opakowań i zamknięć, 6 metalowe puszki konserwowe, w tym
kształtowe, puszki na produkty żywnościowe i chemiczne, metalowe
zamknięcia do butelek i pojemników, zakrywki oraz łatwootwieralne wieczka metalowe do puszek i pojemników, zamknięcia do pojemników aerozolowych, folie metalowe, w tym folia aluminiowa,
beczki i pojemniki metalowe, w tym pojemniki na żywność, produkty chemiczne i gaz, pojemniki kwasoodporne, pojemniki aerozolowe, metalowe nakrętki i zakrętki do pojemników, stoików i butelek,
butelki metalowe, 16 pojemniki papierowe i kartony, 17 tworzywa
sztuczne przetworzone i półprzetworzone, uszczelki, 20 niemetalowe zamknięcia do pojemników, butelek i beczek, niemetalowe
palety i opakowania transportowe, skrzynie, niemetalowe pojemniki, pudełka i opakowania, w tym pojemniki z tworzyw sztucznych,
21 butelki, pudełka i pojemniki do użytku domowego, 29 owoce
i warzywa konserwowane, konserwy mięsne i rybne, 32 napoje
bezalkoholowe i izotoniczne, lemoniady, woda mineralna i stołowa,
nektary i soki owocowe, soki warzywne, piwo, 35 badania rynku
i opinii, ekspertyzy marketingowe, kompilacja i udostępnianie danych w komputerowych bazach danych, 37 montaż ciągów technologicznych, 39 pakowanie towarów i produktów, w tym produktów
żywnościowych i napojów, transport i spedycja, pośrednictwo transportowe, transport i składowanie odpadów, 40 przerób i utylizacja
odpadów i surowców wtórnych, w tym złomów stalowych i aluminiowych, powlekanie i galwanizowanie metali, cięcie, obróbka, lakierowanie i drukowanie blach, konserwowanie napojów i żywności,
42 projektowanie opakowań i zamknięć oraz ciągów technologicznych do produkcji opakowań i zamknięć oraz napełniania opakowań, badania i udoskonalanie nowych produktów, w tym opakowań
i zamknięć oraz ciągów technologicznych do ich produkcji, badania
laboratoryjne opakowań, testowanie opakowań i sposobów ich zastosowania, doradztwo w zakresie doboru opakowań i ich zastosowania, programowanie komputerów, doradztwo komputerowe,
opracowanie i udostępnianie oprogramowania komputerowego,
wzornictwo przemysłowe.
(111) 305751
(220) 2017 02 16
(210) 467675
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ FORMAT,
Legnica, PL.
(540) JPK Link
(510), (511) 9 aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy,
komputery, komputery przenośne, maszyny księgujące, modemy,
komputery pokładowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, kasy
rejestrujące, software dla komputerów, oprogramowanie komputerowe, 35 rachunkowość, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, analizy kosztów, przygotowywanie zeznań podatkowych, prowadzenie
ksiąg rachunkowych, usługi sporządzania dokumentacji, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, badania techniczne, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowania, programowanie, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania, konserwacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych przez programy komputerowe,
opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach.
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(111) 305752
(220) 2015 02 19 K
(210) 468877
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 21
(732) Thales UK Limited, Reading, GB.
(540) SquadNet
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz urządzenia do bezpiecznego przesyłania informacji, sprzęt i urządzenia
radiowe, telekomunikacyjne, telefoniczne i satelitarne, słuchawki
i zestawy słuchawkowe do radia, sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, telefonicznych i satelitarnych, sprzęt i urządzenia, wszystkie
do komunikacji radiowo-telefonicznej, sprzęt i urządzenia, wszystkie
do transmisji dźwięku, obrazów oraz danych, programy systemów
operacyjnych, systemy zarządzania informacjami dla przemysłu lotniczego i obronnego, anteny, przekaźniki i odbiorniki, konwertery,
transpondery, systemy antenowe i łącznościowe dla lotnictwa, baterie elektryczne i ładowarki do baterii do radia, sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, telefonicznych i satelitarnych, oprogramowanie
komputerowe, części do ww. towarów, wszystkie przeznaczone dla
przemysłu lotniczego i obronnego.
(111) 305753
(220) 2014 05 30 K
(210) 468876
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 21
(732) Colormatrix Holdings, Inc, Wilmington, US.
(540) COLORMATRIX
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, substancje chemiczne, żywice nieprzetworzone, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
dodatki chemiczne, dodatki chemiczne do materiałów z tworzyw
sztucznych, dyspersje materiałów nieorganicznych i organicznych,
struktury redukujące acetaldehyd, żywice polimerowe nieprzetworzone, nieprzetworzone polimerowe żywice syntetyczne, substancje
chemiczne do wytwarzania piany, surowce do użytku w produkcji
piany, dyspersje i preparaty dyspergujące, płynne dyspersje i inne
preparaty dyspergujące, płynne dyspersje i płynne preparaty dyspergujące do stosowania w przedłużaniu łańcucha polimerów, płynne dyspersje i płynne preparaty dyspergujące do zmiany właściwości polimerów, surowce do użytku w produkcji polimerów, wodne
dyspersje substancji nieorganicznych, środki matujące i preparaty
matujące, płynne środki matujące do stosowania w przetwarzaniu
poliestru i włókna nylonowego, środki matujące na bazie Ti02 (ditlenek tytanu) do stosowania w przetwarzaniu poliestru i włókna
nylonowego do zastosowań takich jak dywany, tekstylia, włókniny
i samochody, kompozycje redukujące do stosowania w procesach
chemicznych, płynne dyspersje do redukowania odblaskowego
wyglądu włókien takich jak poliester i włókno nylonowe, dyspersje
na bazie Ti02 (ditlenek tytanu) do matowienia włókien takich jak poliester i włókno nylonowe, środki matujące i preparaty matujące, wybłyszczacze stosowane w wytwarzaniu i przetwarzaniu żywic poliestrowych, na przykład żywic stosowanych w produkcji pojemników
na żywność, wybłyszczacze stosowane w wytwarzaniu i przetwarzaniu poliestru pierwotnego lub żywic regenerowanych, na przykład
żywic stosowanych w produkcji włókien lub folii, wybłyszczacze stosowane w wytwarzaniu i przetwarzaniu tworzyw sztucznych i żywic.
(111) 305754
(220) 2017 03 20
(210) 469118
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 16
(732) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) WYBOROWA WYZNACZA STANDARDY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 305755
(220) 2016 02 08 K
(210) 469175
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 25
(732) New York Road Runners, Inc., Nowy Jork, US.
(540) RUN NEW YORK. FIVE BOROUGHS. ONE CITY.
(510), (511) 25 odzież, mianowicie męskie, damskie i dziecięce koszule, szorty, spodenki, bluzy, spodnie od dresów, kurtki, obuwie,
skarpety, sportowe biustonosze, trykoty do biegania, polary, opaski
na głowę, rękawice, ocieplacze rąk, pasy, kamizelki, kapelusze i czapki, 41 organizacja, przygotowanie i prowadzenie wydarzeń, zapewnienie portalu internetowego z informacjami dotyczącymi biegania
jako dyscypliny sportowej.
(111) 305756
(220) 2017 05 09
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.

(210) 471381
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(540) FLIS Happy FROLA STRAWBERRY & YOGHURT WAFERS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, żółty, jasnoróżowy,
pomarańczowy
(531) 02.09.01, 24.09.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 305757
(220) 2017 05 09
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy ZOOM Strawberry & yoghurt
(540)

(210) 471383

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, różowy, zielony, żółty,
pomarańczowy, brązowy, beżowy
(531) 05.07.08, 08.01.09, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 305758
(220) 2017 05 17
(151) 2017 12 04
(441) 2017 08 07
(732) INSTANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) INSTANCO
(540)

(210) 471767

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 podgrzewane witryny do użytku w gastronomii, witryny chłodnicze do ekspozycji żywności i napojów, 20 meble metalowe przeznaczone dla gastronomii, 35 usługi sprzedaży mebli
i urządzeń gastronomicznych, 37 instalacja mebli i urządzeń dla gastronomii, 42 projektowanie kuchni.
(111) 305759
(220) 2017 05 18
(210) 471869
(151) 2018 01 16
(441) 2017 08 16
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SUPER HISTORIA BEZPŁATNY MAGAZYN HISTORYCZNY 3 04
2017 SUPER express
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, żółty, czarny, ciemnoszary, biały, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.18

1886
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(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, fotografie, foldery, gazety, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, książki, mapy, nalepki, obrazy, prospekty, publikacje drukowane,
rysunki, torby do pakowania, zasłony papierowe, 35 organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu i Internetu,
organizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, badanie
opinii publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów,
widowisk, programów informacyjnych, programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu
i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu
i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych,
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych,
usługa telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług edukacyjnych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej,
41 organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, organizowanie i dostarczanie rozrywki, usług
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych
nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, organizacja i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna produkcji
telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 305760
(220) 2017 05 22
(210) 471998
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) PRAKTIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) Praktiker
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, pracach naukowych, rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie, mieszanki do gaszenia
ognia, preparaty do odpuszczania i lutowania, preparaty chemiczne
do konserwowania artykułów spożywczych, środki garbarskie, kleje
do celów przemysłowych, detergenty przeznaczone dla procesów
produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone
dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do celów przemysłowych, środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte
w tej klasie, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne
i syntetyczne nieprzetworzone, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zabezpieczające przed rdzą i przed psuciem się drewna, barwniki, bejce, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, koloranty,
pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki, lotiony do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zwierząt, 4 energia elektryczna, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa i materiały oświetleniowe, smary, przemysłowe tłuszcze i oleje, woski i płyny, świece
i knoty do oświetlenia, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
pestycydy, fungicydy, herbicydy, preparaty i artykuły higieniczne,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, żywność dla niemowląt, plastry, środki opatrunkowe, dezynfektanty, 6 drobne wyroby metalowe,
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane
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i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metale nieszlachetne i ich stopy, materiały z metalu
do trakcji kolejowych, kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych, metalowe przewody i rury, sejfy, rudy metali, 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych,
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy,
kompresory i wentylatory, roboty przemysłowe, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, maszyny do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych,
maszyny do przemysłu chemicznego, rolnictwa, górnictwa, maszyny
włókiennicze, maszyny dla przemysłu spożywczego, napędy i silniki
(inne niż do pojazdów lądowych), sprzężenie maszynowe i części
składowe przekładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych), narzędzia
rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, inkubatory do jaj, automatyczne maszyny sprzedające, 8 broń sieczna i obuchowa, podnośniki,
przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne narzędzia i urządzenia do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, do budowy maszyn, aparatów i pojazdów, a także techniki
budowlanej, wyroby nożownicze, brzytwy, 9 urządzenia i przyrządy
elektryczne, do pomiaru wagi, sprawdzające (nadzorcze), do ratowania życia i do nauczania, urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki informacji, dyski z nagraniami, mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami, kasy rejestrujące,
maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania informacji i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, sprzęt do nurkowania, urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki
przemysłowej, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności
i napojów, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do opalania się, zapalniczki i zapalarki, 12 pojazdy i środki transportu, 13 broń i amunicja, materiały i urządzenia wybuchowe inne niż broń, pociski, ognie
sztuczne, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia czasu, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 16 materiały introligatorskie, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), taśmy drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, tektura,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, 17 artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej
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do użytku w produkcji, materiały uszczelniające i ochronne, rury drenażowe niemetalowe, 18 laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, skóra i imitacja skóry, skóra zwierzęca, skóra surowa, uprząż
i wyroby siodlarskie, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, pak i bitumy, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton
i marmur, zawarte w tej klasie, pomniki niemetalowe, 20 lustra, ramy
do obrazów, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, drabiny
i ruchome schody, niemetalowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły
łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne lub gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych lub pokryte nimi), grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli dla malarzy), wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne zawarte w tej
klasie, 22 materiały do wyściełania i wypychania, nieprzetworzone
włókna tekstylne i ich zamienniki, liny, sznurki, sieci, namioty, markizy, plandeki, żagle, worki i torby zawarte w tej klasie, włókna surowe
włókiennicze, 24 materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, narzuty na łóżka i obrusy,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, dywany, kobierce, dywaniki, maty i wykładziny, linoleum, obicia
ścienne nie z materiałów tekstylnych, tapety ścienne z materiałów
tekstylnych, 28 dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, artykuły gimnastyczne i sportowe, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, zboża, owoce i warzywa świeże, ziarna,
naturalne rośliny i kwiaty, artykuły spożywcze dla zwierząt, słód,
34 artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, artykuły dla palaczy, 35 reklama, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalności handlowej, czynności biurowe, usługi
sprzedaży oraz handel detaliczny artykułami budowlanymi, konstrukcyjnymi, dla majsterkowiczów, ogrodniczymi i innymi wyrobami konsumpcyjnymi dla branży „zrób to sam”, 37 usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki,
zwalczanie szkodników i dezynfekcja, naprawa urządzeń budowlanych, dla majsterkowiczów i ogrodniczych, usługi instalacyjne
w zkresie: alarmów, zamków i kas pancernych, systemów HVAC
(ogrzewania, wentylacja, klimatyzacja), sieci wodno-kanalizacyjnych,
wind, dźwigów, urządzeń telekomunikacyjnych, folii okiennych,
szkła okiennego/drzwiowego/cieplarnianego, rusztowań budowlanych, platform roboczych i bydowlanych, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, obróbka
i przetwarzanie materiałów: drewno, metale, tworzywa sztuczne,
tkaniny, papier, obróbka tekstyliów, skór i futer, recykling i uzdatnianie odpadów, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, wytwarzanie energii, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie
nagrań audio i video, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 43 tymczasowe
zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, hotele dla zwierząt, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
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(111) 305761
(220) 2017 06 12
(210) 472792
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 18
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Kujawianka since 1926 Mleczko Kujawskie o smaku
waniliowym w czekoladzie
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, brązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 08.01.19, 05.05.19, 19.19.99
(510), (511) 30 słodycze, wyroby czekoladowe i czekoladopodobne,
czekoladki, wyroby cukiernicze oblewane czekoladą lub polewą czekoladopodobną, pomadki, praliny, batony.
(111) 305762
(220) 2017 06 12
(210) 472794
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 18
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Kujawianka since 1926 Śliwka Kujawska w czekoladzie
(540)

Kolor znaku: fioletowy, brązowy, biały, zielony, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 08.01.19, 05.07.14
(510), (511) 30 słodycze, suszone owoce w czekoladzie lub w innej
polewie, śliwki w czekoladzie lub w innej polewie.
(111) 305763
(220) 2017 06 16
(210) 473009
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 04
(732) KARGA MAŁGORZATA SINET EDUKACJA I TERAPIA,
Warszawa, PL.
(540) EASI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, edytowanie tekstów, 41 nauczanie,
informacja o edukacji, instruktaż gimnastyczny, kształcenie praktyczne [pokazy], nagrywanie i produkowanie filmów na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, konkursów, pisanie tekstów innych
niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie książek i periodyków i tekstów innych niż reklamowe, w tym
elektroniczne on-line, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi tłumaczeniowe, 44 usługi terapeutyczne, usługi fizjoterapeutyczne.
(111) 305764
(220) 2017 06 16
(210) 473010
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 04
(732) KARGA MAŁGORZATA SINET EDUKACJA I TERAPIA,
Warszawa, PL.
(540) ASI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, edytowanie tekstów, 41 nauczanie,
informacja o edukacji, instruktaż gimnastyczny, kształcenie praktyczne [pokazy], nagrywanie i produkowanie filmów na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, konkursów, pisanie tekstów innych
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niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie książek i periodyków i tekstów innych niż reklamowe, w tym
elektroniczne on-line, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi tłumaczeniowe, 44 usługi terapeutyczne, usługi fizjoterapeutyczne.

(111) 305765
(220) 2017 06 19
(210) 473071
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Bakalland Ba! Pełen natury
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki do ciast, mieszanki owoców suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane,
oliwa z oliwek, oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, owoce
suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane,
gotowane, pestki słonecznika, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, warzywa
konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony
muesli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, chipsy,
ciastka, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki płatków zbóż i bakalii, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające
owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
31 mak, mieszanki owocowe, migdały, orzechy w łupinach, orzechy,
orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, orzechy łuskane, otręby zbożowe, pistacjowe, pestki, ziarna.
(111) 305766
(220) 2017 06 27
(210) 473406
(151) 2018 01 18
(441) 2017 07 31
(732) AERECO WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEG
(510), (511) 11 systemy wentylacji, instalacje do filtracji powietrza
i klimatyzacji, wyciągi powietrza, regulatory wydatku powietrza, nawiewniki, kratki wywiewne, kratki wyciągowe, elementy systemów
wentylacyjnych, aparatura do wentylacji, wentylatory, klimatyzatory,
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
grzejniki, instalacje, urządzenia lub aparatury oczyszczające powietrze.
(111) 305767
(220) 2017 07 07
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) feelgood!
(540)

(210) 473860

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 25 koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem,
35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, projektowanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, organizacja sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej dla
osób trzecich, w zakresie następujących towarów: koszulek z nadrukami, koszulek z krótkim rękawem, odzieży reklamowej, gadżetów
reklamowych oraz odzieży użytkowej, 40 drukowanie, druk sitowy,
grawerowanie, hafciarstwo, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem.
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(111) 305768
(220) 2017 07 11
(210) 473979
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) KONARZEWSKA ADRIANA ANNA, Giżycko, PL.
(540) PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH W NW NE E
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, czerwony, biały
(531) 01.01.17, 18.03.02, 18.03.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 książki, podręczniki, broszury, mapy, kalendarze, afisze, foldery, karty pocztowe, czasopisma, materiały instruktażowe
o tematyce żeglarskiej, notesy, skorowidze, emblematy, stemple
reklamowe, opakowania papierowe i z tworzyw sztucznych, nalepki, ołówki, długopisy, pióra, 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizowanie wystaw, targów i szkoleń w celach marketingowych
i handlowych, prowadzenie agencji informacji handlowej, promocja
sprzedaży w środowisku żeglarskim i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wśród producentów wyrobów
żeglarskich, prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie organizowania imprez rekreacyjno-sportowych, 41 usługi w zakresie
organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, obozów sportowych
i szkoleń żeglarskich, konkursów i wyścigów, wypożyczanie sprzętu
sportowego.
(111) 305769
(220) 2017 07 12
(210) 474022
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez REGIONALNA
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W ŁODZI, Łódź, PL.
(540) HUBERTUS SPALSKI
(510), (511) 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi
lub tresurą zwierząt, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, organizowanie zabaw
(bale), zawodów sportowych, pikników, spływów, rajdów, wczasów
w siodle, wycieczek szkolnych, polowań, nauki jazdy konnej, organizowanie pokazów sportowych, akrobatycznych, organizowanie
turniejów, przedstawień, pokazów z zakresu tresury zwierząt, pokazów przeznaczonych do szkolenia, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, szkoleń,
kursów, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizacja i prowadzenie polowań i imprez myśliwskich, organizowanie i prowadzenie koncertów, festiwali i konkursów muzycznych, organizowanie
i prowadzenie pokazów, konkursów i wystaw zwierząt, organizowanie i prowadzenie pokazów oraz konkursów kulinarnych, 43 obsługa
gastronomiczna, pensjonaty, usługi restauracyjne, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania, wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania, usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, wynajmowanie
domów, chat, szałasów, sal posiedzeń, usługi turystyczne związane
z zakwaterowaniem i wyżywieniem.
(111) 305770
(220) 2017 07 14
(210) 474156
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) ORTODONTICA-LEKARZE DENTYŚCI I LEKARZE.
„NIŻANKOWSKA-JĘDRZEJCZYK” SPÓŁKA PARTNERSKA, Kraków, PL.
(540) ortoDONTICa
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(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia do leczenia obturacyjnego bezdechu
sennego i chrapania, urządzenia do przeprowadzania badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, aparaty wewnątrzustne do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania, aparaty ortodontyczne, przyrządy ortodontyczne, gumki
ortodontyczne, klamry ortodontyczne, zamki do aparatów ortodontycznych, urządzenia do użytku w ortodoncji, 44 usługi medyczne,
usługi leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania, usługi
medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia
bezdechu sennego, usługi ortodontyczne, konsultacje ortodontyczne, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi asystenta
ortodonty, usługi asystenta dentysty, usługi kliniki ortodontycznej,
usługi kliniki dentystycznej, usługi w zakresie wybielania zębów, zabiegi higieniczne dla ludzi, usługi prowadzenia zabiegów profilaktyki i higieny jamy ustnej.
(111) 305771
(220) 2017 07 21
(210) 474453
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) Stypendium im. dra Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbieranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, organizowanie
seminariów i konferencji, informacje dotyczące edukacji, doradztwo
zawodowe, edukacja.
(111) 305772
(220) 2017 07 21
(210) 474454
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) Stypendium dr. Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbieranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, organizowanie
seminariów i konferencji, informacje dotyczące edukacji, doradztwo
zawodowe, edukacja.
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(510), (511) 9 instalacje elektryczne i optyczne, kable i przewody
elektryczne oraz kable optyczne (światłowody), magistrale kablowe
elektryczne i optyczne, złącza do kabli, urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w automatyce, informatyce, elektronice, automatyce budynku, inteligentnych domach, domotyce, sterowniki,
czujniki, przetworniki, przemienniki elektryczne, gniazdka, adaptery,
przełącznice, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, aparatura
radiokomunikacyjna, aparatura radiotelefoniczna, złącza, kontakty
elektryczne, panele oraz tablice połączeniowe i krosowe, przepusty
kablowe, przyrządy pomiarowe, szafy i tablice sterownicze i rozdzielcze, skrzynki i kasety rozdzielcze, teleinformatyczne, urządzenia
do przesyłania i przetwarzania sygnałów, przełączniki teleinformatyczne, centrale, alarmy, sensory, multimedialne ekrany dotykowe,
testery, przyrządy i mierniki pomiarowe, alkoholomierze, areometry, urządzenia do ładowania baterii, czytniki, urządzenia sterujące
dźwigów osobowych, interfejsy, oprogramowanie i programy komputerowe, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, prostowniki
prądu, procesory, przekaźniki sygnałów elektronicznych, urządzenia
do przetwarzania informacji, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, regulatory
światła, urządzenia do sterowania zdalnego, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, 11 pompy ciepła, oświetlenie awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa, instalacje oświetlenia awaryjnego,
lampy awaryjne, lampy bezpieczeństwa, urządzenia oświetlenia
awaryjnego, instalacje do chłodzenia powietrza, centralne instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, elektryczne
urządzenia do ogrzewania pomieszczeń do celów domowych, 37 instalacja, naprawy i konserwacja-w dziedzinie elektroniki, elektryki,
informatyki, automatyki, telekomunikacji.

(111) 305776
(220) 2017 07 27
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) SZYMON WACHOWICZ, Kraków, PL.
(540) Medica Herbs
(540)

(210) 474689

(111) 305775
(220) 2017 07 27
(210) 474686
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 04
(732) MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) domito
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 cayenne, plus piperyna-suplement diety, goldenseal wyciąg-suplement diety, cynamon wyciąg-suplement diety, red
clover wyciąg-suplement diety, vitex wyciąg-suplement diety, schisandra wyciąg-suplement diety, yucca wyciąg-suplement diety, żeń-szeń koreański wyciąg-suplement diety, imbir wyciąg-suplement
diety, graviola wyciąg-suplement diety, goldenseal wyciąg-suplement diety, ashwagandha ekstrakt-suplement diety, astragalus ekstrakt-suplement diety, sarsaparilla-smilax ekstrakt-suplement diety,
tarczyca bajkalska ekstrakt-suplement diety, dzika róża / naturalna
witamina C ekstrakt-suplement diety, amigdalina / witamina B17,
ekstrakt-suplement diety, houttuynia ekstrakt-suplement diety,
echinacea ekstrakt-suplement diety, reishi ekstrakt-suplement diety,
bacopa / brahmi ekstrakt-suplement diety, piperyna ekstrakt-suplement diety, tarczyca bajkalska ekstrakt-suplement diety, kudzu ekstrakt-suplement diety, złocień maruna / feverfew ekstra-suplement
diety, astaksantyna-suplement diety, kwas hialuronowy-suplement
diety, garcinia HCA ekstrakt-suplement diety, dong quai ekstrakt-suplement diety, kurkuma-suplement diety, yerba mate ekstrakt-suplement diety, głóg / hawthorn ekstrakt-suplement diety, gotu kola
ekstrakt-suplement diety, koenzym Q10-suplement diety, kwas alfa-liponowy (ALA)-suplement diety, maca ekstrakt-suplement diety,
moringa ekstrakt-suplement diety, resweratrol 250-suplement diety,
ashwagandha ekstrakt-suplement diety, szczeć ekstrakt-suplement
diety, pestki winogron ekstrakt-suplement diety, żeń-szeń syberyjski
ekstrakt-suplement diety, liść oliwki ekstrakt-suplement diety, sarsaparilla ekstrakt-suplement diety, cordyceps mycelium sproszkowane-suplement diety, andrografis extract-suplement diety.

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12

(111) 305777
(220) 2017 07 27
(210) 474703
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA ORANŻADA YOO! zawiera witaminy

(111) 305773
(220) 2017 07 21
(210) 474455
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) Stypendium im. Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbieranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, organizowanie
seminariów i konferencji, informacje dotyczące edukacji, doradztwo
zawodowe, edukacja.
(111) 305774
(220) 2017 07 21
(210) 474456
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) Stypendia dr. Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbieranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, organizowanie
seminariów i konferencji, informacje dotyczące edukacji, doradztwo
zawodowe, edukacja.
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(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, żółty, czarny, biały, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 07.15.01, 24.17.04,
02.05.02, 02.05.08, 02.05.23, 08.07.01, 11.03.06, 21.03.11, 19.07.01,
19.07.06, 19.07.20
(510), (511) 32 oranżada.
(111) 305778
(220) 2017 07 27
(210) 474705
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA oryginalny smak CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE
ZNACIE!
(540)

Nr 5/2018

publicznej, mieszkaniowe, wielorodzinne, jednorodzinne, energetyczne, kolejowe, kubaturowe, podwodne, nawodne, ekologiczne,
energooszczędne, budownictwo małej architektury, architektury
ogrodowej, parkowej i zieleni miejskiej, instalowanie systemów antywłamaniowych, monitoringu, powiadamiania i kontroli wejść, automatyki i sterowania, przeciwpożarowych, wykonywanie instalacji
przesyłu energii, paliw, energetycznych, elektrycznych, świetlnych,
grzewczych, kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków, usługi budowlane i instalacyjne z dziedziny energii odnawialnej, kamieniarstwo,
usługi wykonywania nawierzchni drogowych, brukarstwo, usługi
robót ziemnych, nadzór budowlany, 42 doradztwo budowlane, usługi architektoniczne, usługi urbanistyczne, usługi z zakresu inżynierii
technicznej w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów
technicznych z dziedziny budownictwa specjalistycznego, opracowywanie projektów wykonawczych do projektów architektonicznych lub urbanistycznych, projektowanie obiektów budowlanych,
wnętrz, dróg, placów, boisk.

(111) 305780
(220) 2017 07 28
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 04
(732) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa, PL.
(540) iMX RACING
(540)

(210) 474763

(531) 24.15.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 odzież ochronna, kaski ochronne, okulary, gogle,
25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, wszystkie wcześniej wymienione
towary przeznaczone są dla motocyklistów i rowerzystów, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak:
odzież ochronna, kaski ochronne, okulary, gogle, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wszystkie wcześniej wymienione towary przeznaczone
są dla motocyklistów i rowerzystów.
(111) 305781
(220) 2014 02 03
(210) 424441
(151) 2016 01 26
(441) 2014 05 26
(732) MALUDZIŃSKI MACIEJ GSMOK, Warszawa, PL.
(540) GSMOK
(510), (511) 35 usługi związane ze sprzedażą detaliczną i hurtową
części oraz akcesoriów GSM oraz innych urządzeń elektronicznych
m.in. rejestratorów jazdy, części do telefonow, obudów, baterii, etui.
kabur, wsuwek uniwersalnych, folii ochronnych, kart pamięci, kabli,
ładowarek, anten oraz usługi związane ze sprzedażą detaliczną i hurtową wyposażenia dla serwisów GSM m.in. chemii, stacji naprawczych, grotów lutowniczych zestawów narzędzi, 37 usługi naprawcze związane z naprawą telefonów i akcesoriów GSM oraz innych
urządzeń elektronicznych, naprawy pogwarancyjne.

Kolor znaku: żółty, czerwony, zielony, fioletowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 24.17.04, 19.07.01,
19.07.06, 19.07.20, 11.03.06, 08.07.01, 26.11.12, 24.17.02
(510), (511) 32 oranżada.
(111) 305779
(220) 2017 07 28
(210) 474762
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice, PL.
(540) el-in.pl
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi rozbiórkowe, usługi instalacyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, budownictwo przemysłowe, użyteczności

(111) 305782
(220) 2017 06 19
(210) 473081
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, żółty, niebieski, jasnobrązowy,
brązowy, czarny
(531) 04.02.11, 23.01.01, 23.01.25, 24.01.08, 24.09.05, 27.05.01,
29.01.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
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towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier 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 wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku
ręcznego, albumy, bloczki do pisania, bloki listowe (papeteria), broszury, czasopisma (periodyki), kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy, materiały piśmienne, nalepki, naklejki (materiały
piśmienne), notatniki, notesy, plakaty, przybory do pisania (materiały
piśmienne), przybory szkolne, ulotki, wyroby z kartonu, a mianowicie:
afisze, aktówki, teczki, maty, podkładki na biurko, podpórki do książek,
podkładki pod kufle do piwa, figurki, pojemniki na ołówki, pudełka, pudła, skoroszyty, torby, tuby, etykiety, plansze, bieżniki stołowe, okładki, obwoluty, osłony na doniczki, wypełnienia, zakładki do książek,
znaczki pocztowe, 18 aktówki, teczki, torby, torby podróżne, plecaki,
parasolki, etui na klucze, etui na karty kredytowe (portfele), pojemniki
na wizytówki, 21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, a mianowicie: filiżanki, kubki, kufle, miski, naczynia, patery, półmiski, podkładki pod szklanki i garnki, pieprzniczki, solniczki, zestawy do przypraw,
pojemniki, przybory kuchenne, pudełka, tace, skarbonki, salaterki, talerze, wazony, figurki, puchary, statuetki, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 26 ozdobne plakietki, naszywki, artykuły pasmanteryjne, lamety (ozdoby odzieży), wyszywanki, smycze [paski] do noszenia, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam,
zestawienia statystyczne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
informacji o działalności gospodarczej, informacji handlowej, prowadzenie aukcji publicznych, usługi w zakresie badania rynku, badania
opinii, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
oraz pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe, edycja tekstów i dystrybucja materiałów reklamowych, prowadzenie biur pośrednictwa pracy, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie
domami czynszowymi, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
zarządzanie nieruchomością, 38 telekomunikacja, łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, przewożenie, usługi
taksówek, usługi kierowców, usługi car-sharingu, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, transport pasażerski,
transport tramwajowy, transport rzeczny, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie informacji o edukacji, o rekreacji oraz o imprezach kulturalnych i rozrywkowych, organizacja i prowadzenie nauczania, obozów edukacyjnych,
wakacyjnych i sportowych, kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów, spotkań, festynów, pracowni specjalistycznych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wystaw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, zawodów sportowych, imprez kulturalnych
i rozrywkowych, imprez miejskich, koncertów, spektakli (impresariat),
loterii, pokazów mody, balów, prowadzenie przedszkoli, szkół, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów, sal sportowych i widowiskowych, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
kształcenia), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
biblioteczne, usługi w zakresie oświaty, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi
dystrybucji biletów (rozrywka), usługi reporterskie, 42 usługi kartograficzne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badania
geologiczne, pomiary geodezyjne, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi architektoniczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, organizacja i prowadzenie żłobków dla
dzieci, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
usługi medyczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
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placówki rekonwalescencji, sanatoria, ośrodki zdrowia, szpitale, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, organizacja
i prowadzenie służby zdrowia, prowadzenie domów opieki społecznej, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi świadczone przez osoby trzecie w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, a mianowicie: opieka
nad dziećmi, opieka zastępcza, usługi w zakresie opieki, biura rzeczy
znalezionych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], informacje w zakresie mody, usługi urzędników udzielających ślubu, usługi serwisów społecznościowych online, wypożyczanie
odzieży, doradztwo w zakresie relacji osobistych, poszukiwania genealogiczne, usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, usługi
w zakresie ochrony osobistej, ochrony mienia, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa publicznego.

(111) 305783
(220) 2017 06 19
(210) 473082
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, żółty, niebieski, jasnobrązowy,
brązowy, czarny
(531) 04.02.11, 24.01.08, 24.09.05, 29.01.15, 23.01.01, 23.01.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier 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 wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku
ręcznego, albumy, bloczki do pisania, bloki listowe (papeteria), broszury, czasopisma (periodyki), kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy, materiały piśmienne, nalepki, naklejki (materiały
piśmienne), notatniki, notesy, plakaty, przybory do pisania (materiały
piśmienne), przybory szkolne, ulotki, wyroby z kartonu, a mianowicie:
afisze, aktówki, teczki, maty, podkładki na biurko, podpórki do książek,
podkładki pod kufle do piwa, figurki, pojemniki na ołówki, pudełka, pudła, skoroszyty, torby, tuby, etykiety, plansze, bieżniki stołowe, okładki, obwoluty, osłony na doniczki, wypełnienia, zakładki do książek,
znaczki pocztowe, 18 aktówki, teczki, torby, torby podróżne, plecaki,
parasolki, etui na klucze, etui na karty kredytowe (portfele), pojemniki
na wizytówki, 21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, a mianowicie: filiżanki, kubki, kufle, miski, naczynia, patery, półmiski, podkładki pod szklanki i garnki, pieprzniczki, solniczki, zestawy do przypraw,
pojemniki, przybory kuchenne, pudełka, tace, skarbonki, salaterki, talerze, wazony, figurki, puchary, statuetki, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 26 ozdobne plakietki, naszywki, artykuły pasmanteryjne, lamety (ozdoby odzieży), wyszywanki, smycze [paski] do noszenia, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam,
zestawienia statystyczne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
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wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
informacji o działalności gospodarczej, informacji handlowej, prowadzenie aukcji publicznych, usługi w zakresie badania rynku, badania
opinii, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
oraz pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe, edycja tekstów i dystrybucja materiałów reklamowych, prowadzenie biur pośrednictwa pracy, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie
domami czynszowymi, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
zarządzanie nieruchomością, 38 telekomunikacja, łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, przewożenie, usługi
taksówek, usługi kierowców, usługi car-sharingu, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, transport pasażerski,
transport tramwajowy, transport rzeczny, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie informacji o edukacji, o rekreacji oraz o imprezach kulturalnych i rozrywkowych, organizacja i prowadzenie nauczania, obozów edukacyjnych,
wakacyjnych i sportowych, kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów, spotkań, festynów, pracowni specjalistycznych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wystaw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, zawodów sportowych, imprez kulturalnych
i rozrywkowych, imprez miejskich, koncertów, spektakli (impresariat),
loterii, pokazów mody, balów, prowadzenie przedszkoli, szkół, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów, sal sportowych i widowiskowych, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
kształcenia), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
biblioteczne, usługi w zakresie oświaty, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi
dystrybucji biletów (rozrywka), usługi reporterskie, 42 usługi kartograficzne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badania
geologiczne, pomiary geodezyjne, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi architektoniczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, organizacja i prowadzenie żłobków dla
dzieci, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
usługi medyczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
placówki rekonwalescencji, sanatoria, ośrodki zdrowia, szpitale, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, organizacja
i prowadzenie służby zdrowia, prowadzenie domów opieki społecznej, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi świadczone przez osoby trzecie w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, a mianowicie: opieka
nad dziećmi, opieka zastępcza, usługi w zakresie opieki, biura rzeczy
znalezionych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], informacje w zakresie mody, usługi urzędników udzielających ślubu, usługi serwisów społecznościowych online, wypożyczanie
odzieży, doradztwo w zakresie relacji osobistych, poszukiwania genealogiczne, usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, usługi
w zakresie ochrony osobistej, ochrony mienia, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa publicznego.

(111) 305784
(220) 2017 06 19
(210) 473085
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, żółty, niebieski, jasnobrązowy,
brązowy, czarny
(531) 04.02.11, 23.01.01, 23.01.25, 24.01.08, 24.09.05, 27.05.01,
29.01.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
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kształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier 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 wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku
ręcznego, albumy, bloczki do pisania, bloki listowe (papeteria), broszury, czasopisma (periodyki), kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy, materiały piśmienne, nalepki, naklejki (materiały
piśmienne), notatniki, notesy, plakaty, przybory do pisania (materiały
piśmienne), przybory szkolne, ulotki, wyroby z kartonu, a mianowicie:
afisze, aktówki, teczki, maty, podkładki na biurko, podpórki do książek,
podkładki pod kufle do piwa, figurki, pojemniki na ołówki, pudełka, pudła, skoroszyty, torby, tuby, etykiety, plansze, bieżniki stołowe, okładki, obwoluty, osłony na doniczki, wypełnienia, zakładki do książek,
znaczki pocztowe, 18 aktówki, teczki, torby, torby podróżne, plecaki,
parasolki, etui na klucze, etui na karty kredytowe (portfele), pojemniki
na wizytówki, 21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, a mianowicie: filiżanki, kubki, kufle, miski, naczynia, patery, półmiski, podkładki pod szklanki i garnki, pieprzniczki, solniczki, zestawy do przypraw,
pojemniki, przybory kuchenne, pudełka, tace, skarbonki, salaterki, talerze, wazony, figurki, puchary, statuetki, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 26 ozdobne plakietki, naszywki, artykuły pasmanteryjne, lamety (ozdoby odzieży), wyszywanki, smycze [paski] do noszenia, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam,
zestawienia statystyczne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
informacji o działalności gospodarczej, informacji handlowej, prowadzenie aukcji publicznych, usługi w zakresie badania rynku, badania
opinii, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
oraz pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe, edycja tekstów i dystrybucja materiałów reklamowych, prowadzenie biur pośrednictwa pracy, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie
domami czynszowymi, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
zarządzanie nieruchomością, 38 telekomunikacja, łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, przewożenie, usługi
taksówek, usługi kierowców, usługi car-sharingu, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, transport pasażerski,
transport tramwajowy, transport rzeczny, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie informacji o edukacji, o rekreacji oraz o imprezach kulturalnych i rozrywkowych, organizacja i prowadzenie nauczania, obozów edukacyjnych,
wakacyjnych i sportowych, kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów, spotkań, festynów, pracowni specjalistycznych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wystaw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, zawodów sportowych, imprez kulturalnych
i rozrywkowych, imprez miejskich, koncertów, spektakli (impresariat),
loterii, pokazów mody, balów, prowadzenie przedszkoli, szkół, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów, sal sportowych i widowiskowych, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
kształcenia), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
biblioteczne, usługi w zakresie oświaty, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi
dystrybucji biletów (rozrywka), usługi reporterskie, 42 usługi kartograficzne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badania
geologiczne, pomiary geodezyjne, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi architektoniczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
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tymczasowe zakwaterowanie, organizacja i prowadzenie żłobków dla
dzieci, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
usługi medyczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
placówki rekonwalescencji, sanatoria, ośrodki zdrowia, szpitale, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, organizacja
i prowadzenie służby zdrowia, prowadzenie domów opieki społecznej, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi świadczone przez osoby trzecie w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, a mianowicie: opieka
nad dziećmi, opieka zastępcza, usługi w zakresie opieki, biura rzeczy
znalezionych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], informacje w zakresie mody, usługi urzędników udzielających ślubu, usługi serwisów społecznościowych online, wypożyczanie
odzieży, doradztwo w zakresie relacji osobistych, poszukiwania genealogiczne, usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, usługi
w zakresie ochrony osobistej, ochrony mienia, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa publicznego.

(111) 305785
(220) 2017 08 24
(210) 475210
(151) 2018 02 08
(441) 2017 09 25
(732) HARASSEK EWA ANNA, Warszawa, PL.
(540) boomy
(510), (511) 18 bagaż, torby szkolne [z paskiem na ramię], plecaki,
torby na zakupy na kółkach, torby na zakupy, torby turystyczne, torby plażowe, torebki, zestawy podróżne [wyroby skórzane], walizki,
kosmetyczki bez wyposażenia, podróżne torby na ubranie, torby
gimnastyczne, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, torby,
przywieszki do bagażu, walizki z kółkami, 25 kombinezony, czapki
[nakrycia głowy], chustki [apaszki], bielizna osobista, szlafroki, koszule, odzież, nakrycia głowy, kombinezony [odzież], majtki dziecięce [odzież], dzianina [odzież], swetry, spódnice, wyprawki dziecięce
[odzież], podkoszulki bez rękawów, mufki [odzież], piżamy, majtki,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
body [bielizna], bandany na szyję, koszulki z krótkim rękawem, maski
na oczy do spania, legginsy.
(111) 305786
(220) 2017 08 17
(210) 475425
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 25
(732) RADUNC JACEK LOVELYWEDDING, Konin, PL.
(540) lovelywedding
(510), (511) 41 fotografia.
(111) 305787
(220) 2017 07 31
(210) 474782
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) HRYNIEWICZ PIOTR, Poznań, PL.
(540) podnajmistrz
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, administrowanie
domami czynszowymi, agencje nieruchomości, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], organizowanie i prowadzenie kolokwiów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 305788
(220) 2017 08 17
(210) 475435
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION, Pruszcz Gdański, PL.
(540) AKADEMIA PAZNOKCIA
(540)

1893

(510), (511) 35 udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami zapachowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody,
41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków,
konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych.

(111) 305789
(220) 2017 08 28
(210) 475889
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) KONARSKI ANDRZEJ AKWARYSTYCZNY24, Świdwin, PL.
(540) AKWAPEDIA
(510), (511) 41 udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny akwarystyki.
(111) 305790
(220) 2016 07 12
(210) 459014
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Testomag-magnez prawdziwego mężczyzny
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniające,
leki do użytku medycznego, leki pomocnicze, leki w płynie, syropy
do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy
dla ludzi, mineralne suplementy diety, napoje lecznicze, preparaty medyczne wspomagające odchudzanie, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności
o działaniu leczniczym, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne
i przeciwgorączkowe, zioła lecznicze, napary i herbatki lecznicze,
żywność dla niemowląt, 35 reklama za pośrednictwem Internetu,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, badania marketingowe, prezentowanie
produktów farmaceutycznych i suplementów diety dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, udzielanie porad konsumentom, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 305791
(220) 2015 07 22
(151) 2018 01 05
(441) 2015 10 26
(732) SZEPIETOWSKA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Łódź, PL.
(540) LEZAT COFFEE
(540)

(210) 445092

(531) 05.03.02, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa.
Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(111) 305792
(151) 2018 01 11

(220) 2015 10 28
(441) 2016 02 01

(210) 448607
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(732) ECHO PASAŻ GRUNWALDZKI – MAGELLAN WEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) pasaż GRUNWALDZKI
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, czarny, szary, biały, zielony,
niebieski, czerwony
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności centrów handlowych, 25 ubrania, w tym koszule,
bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności
centrów handlowych, 35 reklama: rozpowszechnianie materiałów
reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych
oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
w ramach działalności centrów handlowych, 36 usługi związane
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności centrów handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności centrów handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności centrów
handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności centrów handlowych.
(111) 305793
(220) 2015 11 16
(210) 449250
(151) 2018 01 12
(441) 2016 02 15
(732) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice, PL.
(540) emag INSTYTUT BADAWCZY
(540)

Kolor znaku: biały, szary, zielony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, 35 ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, opinie, sondaże, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi reklamowe, 37 naprawy i usługi instalacyjne
w zakresie sprzętu automatycznego, elektronicznego i informatycznego, 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferencji, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, testowanie materiałów, opracowanie projektów technicznych, badania i ekspertyzy techniczne,
analizy przemysłowe, prace badawczo-rozwojowe, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 305794
(220) 2016 02 24
(210) 452687
(151) 2018 01 10
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) madeleine
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme-
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talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 305795
(220) 2016 02 24
(210) 452693
(151) 2018 01 10
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) saint michel
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
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danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 305796
(220) 2016 02 24
(210) 452694
(151) 2018 01 10
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) soga
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 305797
(220) 2016 06 14
(210) 457820
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów, PL.
(540) GOOD FOOT

1895

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do mycia, oczyszczania, pielęgnacji, ochrony, odżywiania, korygowania niedoskonałości i upiększania skóry nóg, stóp i paznokci w postaci mydła toaletowego
i preparatów myjących, kremu, emulsji, żelu, lotionu, fluidu, pudru,
serum, soli do kąpieli, kulek do kąpieli, peelingi, dezodoranty i antyperspiranty do stóp, odżywki i lakiery do paznokci.
(111) 305798
(220) 2016 10 20
(210) 462970
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) WŁOSZCZYŃSKA BEATA, BOBER MACIEJ MYTHAISPA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Tajskie Spa
(540)

Kolor znaku: brązowy, złoty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.15, 05.05.21
(510), (511) 44 masaże, aromaterapia, fizykoterapia, fizjoterapia, salony piękności, manicure.
(111) 305799
(220) 2016 11 16
(210) 463958
(151) 2018 01 12
(441) 2017 08 16
(732) POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) Essylimar
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, zioła
lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych.
(111) 305800
(220) 2017 11 07
(210) 478700
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ URZĄD
PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, PL.
(540) URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1918 2018
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 24.15.03, 24.15.13, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.20,
26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura, materiały drukowane, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, wypo-
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sażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 18 skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, pudełka ze skóry,
skórzane aktówki na dokumenty, etykiety skórzane, parasolki, parasole (duże), walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, ceramiczna, porcelanowa, szklana zastawa stołowa, 25 odzież, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, wystawy z dziedziny kultury lub edukacji,
usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, wypożyczanie książek, usługi czytelni, 45 usługi prawne,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, rozstrzyganie spraw
spornych, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi związane
z bezpieczeństwem własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi.
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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.
368073
368074
375085
375087
381332
388396
390296
392551
397887
399282
410562
410850
414566
419288
420026
420765
422423
423605
424374
424392
429655
429663
429664
429665
432366
433635
435431
436794
437184
438148
440584
441095
441366
442501

14/2010
14/2010
26/2010
26/2010
11/2011
23/2011
26/2011
04/2012
13/2012
15/2012
11/2013
07/2013
18/2013
01/2014
02/2014
03/2014
06/2014
09/2014
11/2014
11/2014
19/2014
19/2014
19/2014
19/2014
25/2014
01/2015
04/2015
07/2015
08/2015
10/2015
14/2015
15/2015
16/2015
18/2015

442745
445128
445425
447303
447305
449614
449645
451961
451967
451985
451986
453430
454454
454602
454687
455714
457933
459547
463490
465203
469739
472517
474296
474315
475063
475366
475368
475551
475586
476309
476343
476374
476617
478566

18/2015
22/2015
23/2015
1/2016
1/2016
5/2016
5/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
13/2016
15/2016
15/2016
21/2016
U
U
U
U
ZT09/2017
U
ZT31/2017
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.
368712
400783
406286
408015
411205
411206
419417
420744
424498
424499
431221
432662
433341
441358
449473
453418
453913
453914
454460
454461
454689
459367
461934
463215
466069
466268
466270
466273
467316
468138
468236
468518
468852
470871
471748
472031
473715
474261
474496
474744
474747
474748
475078
475102
475533
475653
475923
476061
476062
476063
476064
476069
476071
476189
476191
476195
476265

14/2010
18/2012
03/2013
07/2013
12/2013
12/2013
01/2014
03/2014
11/2014
11/2014
22/2014
25/2014
26/2014
16/2015
5/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
21/2016
ZT01/2017
25/2016
ZT02/2017
U
U
U
U
ZT13/2017
ZT14/2017
ZT17/2017
ZT16/2017
U
U
ZT27/2017
ZT34/2017
U
U
ZT51/2017
ZT38/2017
ZT38/2017
ZT38/2017
U
U
ZT39/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

476385
476507
476609
476705
476772
476833
476835
476877
476951
476954
476955
476956
476957
476958
476959
476960
476961
477054
477055
477116
477178
477180
477185
477441
477483
477491
477497
477498
477521
477541
477562
477626
477640
477643
477645
477646
477668
477695
477702
477767
477940
478035
478063
478350
478472
478485
478486
478525
478575
478586
478591
478620
478635
478678
478729
478823
478946

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Nr 5/2018
478947
478952
478973
478976
479038
479068
479069
479077
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U
U
ZT01/2018
U
U
U
U
U

479088
479094
479102
479334
479530
479539
481191

U
U
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.
355548
363019
365407
365408
375264
379228
383832
384594
386998
389250
390081
390586
393577
395072
396682
396815
397296
397586
397653
397909
398107
403821
404306
407014
407016
408974
409277
410705
413560
413979
415670
416991
417186
418273
421556
421928
422342
424112
426978
429110
429111
429248
430289
430377
430378
430549
430575
431877

17/2009
05/2010
10/2010
10/2010
26/2010
07/2011
15/2011
16/2011
20/2011
25/2011
26/2011
01/2012
06/2012
09/2012
11/2012
11/2012
12/2012
13/2012
13/2012
13/2012
13/2012
24/2012
25/2012
05/2013
05/2013
09/2013
09/2013
12/2013
16/2013
17/2013
20/2013
23/2013
23/2013
25/2013
05/2014
06/2014
06/2014
10/2014
15/2014
18/2014
18/2014
19/2014
21/2014
21/2014
21/2014
21/2014
21/2014
23/2014

435818
436715
437009
437481
438282
438285
438288
438311
438417
438862
439272
440083
440315
440963
440965
441539
442117
444178
445979
446596
446858
446898
447535
448279
448281
448326
448716
448805
448938
449235
449246
449247
452229
453207
453216
453602
453603
453604
453627
454092
454106
454107
454108
454112
454126
454135
454335
454645

05/2015
07/2015
07/2015
09/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
11/2015
11/2015
12/2015
13/2015
14/2015
15/2015
15/2015
16/2015
17/2015
21/2015
24/2015
25/2015
26/2015
26/2015
01/2016
02/2016
04/2016
02/2016
03/2016
03/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
11/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
15/2016

454800
454805
454820
454834
455110
455674
456081
456083
456084
456285
456333
456587
456754
456860
456867
456945
457064
457068
457147
457626
458073
458079
458456
458706
458709
458763
458903
458922
458941
458943
459012
459026
459099
459259
459337
459388
459403
459519
459571
459584
459588
459589
459607
459634
459635
459646

1897
459651
459767
459772
459776
459778
459793
459809
459810
459815
459816
459818
459820
459829
460097
460112
460116
460129
460208
460297
460317
460506
460512
460682
460685
460686
460704
460743
460778
460811
460893
460923
461030
461047
461079
461084
461096
461104
461136
461177
461196
461289
461337
461338
461366
461367

21/2016
17/2016
21/2016
21/2016
17/2016
21/2016
15/2016
15/2016
21/2016
18/2016
14/2016
23/2016
18/2016
15/2016
15/2016
21/2016
22/2016
22/2016
19/2016
16/2016
22/2016
20/2016
17/2016
22/2016
22/2016
18/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
20/2016
23/2016
22/2016
21/2016
19/2016
20/2016
20/2016
20/2016

20/2016
20/2016
22/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
20/2016
22/2016
21/2016
22/2016
22/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
21/2016
22/2016
21/2016
23/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
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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.
043835 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA S. A., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED,
Manchester, Wielka Brytania.
046546 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R.46546 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
046546 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R.46546 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
046546 2018 02 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie Umowy o Zabezpieczenie Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 7
lipca 2015 r. udzielono w celu zabezpieczenia Zobowiązań Zabezpieczenia, prawa zabezpieczenia na prawie ochronnym na znak
towarowy R.46546 na rzecz BANK OF AMERICA, N.A. z siedzibą
w Atlanta Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki występującego
jako przedstawiciel Grupy Kredytobiorców i Dostawców Produktów Bankowych – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
046675 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI RAYON CO., LTD., TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Chemical Corporation, Tokio,
Japonia.
053146 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI RAYON CO., LTD., TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Chemical Corporation, Tokio,
Japonia.
054202 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R.54202 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
054202 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R.54202 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
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054202 2018 02 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie Umowy o Zabezpieczenie Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 7
lipca 2015 r. udzielono w celu zabezpieczenia Zobowiązań Zabezpieczenia, prawa zabezpieczenia na prawie ochronnym na znak
towarowy R.54202 na rzecz BANK OF AMERICA, N.A. z siedzibą
w Atlanta Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki występującego
jako przedstawiciel Grupy Kredytobiorców i Dostawców Produktów Bankowych – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
054356 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THALES UK LIMITED, ADDLESTONE, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Thales UK Limited,
Weybridge, Wielka Brytania.
055845 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI RAYON CO., LTD., TOKIO, Japonia
i dokonanie wpisu: Mitsubishi Chemical Corporation, Tokio, Japonia.
060061 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 011514615 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
063376 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych
POLMOS Spółka Akcyjna, Bielsko Biała, Polska i dokonanie wpisu:
POLMOS BIELSKO BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636.
063539 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych
„POLMOS” S.A., 43-316 Bielsko Biała, Polska i dokonanie wpisu:
POLMOS BIELSKO BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636.
064142 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
065970 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BSN MEDICAL GMBH, HAMBURG, Niemcy
i dokonanie wpisu: BSN medical Holding GmbH, Hamburg, Niemcy.
065970 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BSN medical Holding GmbH, Hamburg,
Niemcy i dokonanie wpisu: BSN medical GmbH, Hamburg, Niemcy.
065972 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BSN MEDICAL GMBH, HAMBURG, Niemcy
i dokonanie wpisu: BSN medical Holding GmbH, Hamburg, Niemcy.
065972 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BSN medical Holding GmbH, Hamburg,
Niemcy i dokonanie wpisu: BSN medical GmbH, Hamburg, Niemcy.
068375 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Ruesseisheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068375 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068376 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068376 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068381 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068381 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
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068384 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068384 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
070407 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: METRONA WÄRMEMESSER-GESELLSCHAFT SCHULTHEISS GMBH + CO., HÜRTH, Niemcy i dokonanie
wpisu: METRONA GmbH, Hürth, Niemcy.
073492 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
073492 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562 .
073492 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
077874 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
077874 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
077874 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
078966 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 78966 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
078966 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy R.
78966 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
078966 2018 02 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie Umowy o Zabezpieczenie Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 7
lipca 2015 r. udzielono w celu zabezpieczenia Zobowiązań Zabezpieczenia, prawa zabezpieczenia na prawie ochronnym na znak
towarowy R. 78966 na rzecz BANK OF AMERICA, N.A. z siedzibą
w Atlanta Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki występującego
jako przedstawiciel Grupy Kredytobiorców i Dostawców Produktów Bankowych – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
078727 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CARL FREUDENBERG KG, WEINHEIM, Niemcy i dokonanie wpisu: SOFT N.W. S.p.A., Cerreto Castello, Włochy.
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087573 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365170883.
090027 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHIESI S.A, COURBEVOIE, Francja i dokonanie wpisu: CHIESI SAS, Bois-Colombes, Francja.
093325 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HERMANN WALDNER GMBH & CO. KG,
WANGEN IM ALLGÄU, Niemcy i dokonanie wpisu: WALDNER Holding GmbH & Co.KG, Wangen im Allgäu, Niemcy.
101654 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIMPLE CREATIVE PRODUCTS Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska 013292742 i dokonanie wpisu: SIMPLE CREATIVE
PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013192742.
102583 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 102583 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
102583 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy R.
102583 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
102583 2018 02 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie Umowy o Zabezpieczenie Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 7
lipca 2015 r. udzielono w celu zabezpieczenia Zobowiązań Zabezpieczenia, prawa zabezpieczenia na prawie ochronnym na znak
towarowy R. 102583 na rzecz BANK OF AMERICA, N.A. z siedzibą
w Atlanta Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki występującego
jako przedstawiciel Grupy Kredytobiorców i Dostawców Produktów Bankowych – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
103465 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 103465 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
103465 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy R.
103465 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
103465 2018 02 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie Umowy o Zabezpieczenie Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 7
lipca 2015 r. udzielono w celu zabezpieczenia Zobowiązań Zabezpieczenia, prawa zabezpieczenia na prawie ochronnym na znak
towarowy R. 103465 na rzecz BANK OF AMERICA, N.A. z siedzibą
w Atlanta Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki występującego
jako przedstawiciel Grupy Kredytobiorców i Dostawców Produktów Bankowych – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
105670 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15728/17/941) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2551847 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-105670 w celu zabez-
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pieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.

106850 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REWON SA, Łódź, Polska 471183895 i dokonanie wpisu: Norbert Jarosiński, Radom, Polska 140232101.

116876 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

111460 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CASTEL FRERES S.A., BLANQUEFORT,
Francja i dokonanie wpisu: SOCIETE DES VINS DE FRANCE SVF SOCIETE ANONYME (SA), Thiais, Francja.

116876 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.

111460 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOCIETE DES VINS DE FRANCE SVF SOCIETE ANONYME (SA), Thiais, Francja i dokonanie wpisu: CONFRERIE
DES RECOLTANTS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS), Blanquefort, Francja.

116877 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

111460 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CONFRERIE DES RECOLTANTS SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS), Blanquefort, Francja i dokonanie
wpisu: CASTEL FRERES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS),
Blanquefort, Francja.

116877 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.

111818 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631008941.
113597 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Ruesselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
113597 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
114158 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Ruesselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
114158 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
116813 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
116813 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
116872 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
116872 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
116875 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
116875 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO-

117878 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRACCO S. P. A., MEDIOLAN, Włochy i dokonanie wpisu: Dompé Primary S.r.l., Mediolan, Włochy.
118098 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Berol Corporation, Freeport,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Berol Corporation,
Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki.
118440 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo ALTAX Spółka z o.o.,
Poznań, Polska i dokonanie wpisu: SHERWIN-WILLIAMS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodziszewo,
Polska.
118585 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEITA, PARIS CEDEX, Francja
i dokonanie wpisu: Societe Nationale d’Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes, SASU, Paryż, Francja.
118833 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLUTIA INC. (DELAWARE CORPORATION), ST.LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
NOVO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kostrzyn nad Odrą, Polska 080089740.
119245 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo ALTAX Spółka z o. o.,
Poznań, Polska 633000240 i dokonanie wpisu: SHERWIN-WILLIAMS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodziszewo, Polska.
121174 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
122245 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 122245 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
122245 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy R.
122245 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
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122245 2018 02 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie Umowy o Zabezpieczenie Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 7
lipca 2015 r. udzielono w celu zabezpieczenia Zobowiązań Zabezpieczenia, prawa zabezpieczenia na prawie ochronnym na znak
towarowy R. 122245 na rzecz BANK OF AMERICA, N.A. z siedzibą
w Atlanta Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki występującego
jako przedstawiciel Grupy Kredytobiorców i Dostawców Produktów Bankowych – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
123003 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 października 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 5090/17/266) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2547148 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-123003 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Fundusz
Leasingowy Credere Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie wobec spółki Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni”.
123391 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAŁTYK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 341481834 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ”BAŁTYK”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
911297992.
123450 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IPR PHARMACEUTICALS
INC., CAROLINE, Puerto Rico i dokonanie wpisu: IPR Pharmaceuticals Inc., Canóvanas, Portoryko.
123908 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wytwórnia Wyrobów Foliowych „FOLPLAST” Teresa Pawlik, Romuald Pawlik Spółka Jawna, Kościan,
Polska 410074981 i dokonanie wpisu: FOLPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kościan, Polska
410074981.
124325 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NBTY INC. (A DELAWARE CORPORATION),
BOHEMIA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Nature’s Bounty Co., Ronkonkoma, Stany Zjednoczone Ameryki.
124339 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
124357 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CARREFOUR, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: CARREFOUR, Boulogne-Billancourt, Francja.
125103 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DARAMIC,INC., NORTH CHARLESTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Daramic, LLC,
Charlotte, Stany Zjednoczone Ameryki.
129960 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELIN” Zakład Pracy Chronionej-Wojciech Lenartowicz,Roman Erdmann,Andrzej Nowak Spółka Jawna, Poznań,
Polska 630540295 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630540295.
130439 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15722/17/535) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2551798 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-130439 w celu zabez-
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pieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
130439 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15675/17/242) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2550548 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-130439 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
131468 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lenartowicz Wojciech, Erdmann
Roman, Nowak Andrzej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BELIN Zakład Pracy Chronionej Spółka Jawna, Poznań, Polska
630540295 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295.
132422 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Power Sp. z o.o., Warszawa, Polska 002790450 i dokonanie wpisu: GE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
138434 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERLAC S.A., PUIDOUX, Szwajcaria i dokonanie wpisu: INTERLAC HOLDING S.A., Puidoux, Szwajcaria.
140480 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska 366070072.
140795 2018 02 15 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH „AWBUD” SPÓŁKA AKCYJNA, Fugasówka, Polska 276732670; „AWBUD”
SPÓŁKA AKCYJNA, Fugasówka, Polska i dokonanie wpisu: AWBUD
SPÓŁKA AKCYJNA, Fugasówka, Polska 430046288 oraz w rubryce
E wykreślono wpis: Na podstawie „Regulaminu wspólnego używania znaku towarowego z dnia 29 grudnia 2006 r.” ustanowiono
wspólne prawo ochronne.
141286 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Śląskie Centrum Pożyczek” Jan Fudaliński, Tarnowskie Góry, Polska i dokonanie wpisu: JAN FUDALIŃSKI
DOM HIPOTECZNY, Bytom, Polska 272649480.
142582 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 31 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 353/18/136) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2559626 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-142582 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne „PARUZEL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Dobieszowicach”.
144864 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: N.T.INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Nowy Tomyśl, Polska 302579176 i dokonanie wpisu: REDOSCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl,
Polska 321445653.
147257 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 142934971
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i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄŚ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
147257 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄŚ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
147257 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: i AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
152384 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
152385 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
152532 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
153197 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COMPO Expert GmbH, Münster, Niemcy i dokonanie wpisu: COMPO EXPERT GmbH, Münster, Niemcy.
155746 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Vershold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: CALISIA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146461914.
158688 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
159149 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
160027 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska.
161275 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
163167 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRIME FOOD Spółka z o.o., Przechlewo,
Polska 005310320 i dokonanie wpisu: POLDANOR SPÓŁKA AKCYJNA, Przechlewo, Polska 770891706.
163168 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRIME FOOD Spółka z o.o., Przechlewo,
Polska 005310320 i dokonanie wpisu: POLDANOR SPÓŁKA AKCYJNA, Przechlewo, Polska 770891706.
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164291 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
164293 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18241/17/484) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2558926 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-164293 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
165579 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
165813 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JPI COMMERCIAL, LLC, PALO ALTO, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Jazz Pharmaceuticals,
Inc., Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki.
167303 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska.
170279 2018 02 20 A,E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PPHU „EKOPROD” SPÓŁKA JAWNA J.WYPYCH &
J.SZCZUCKI, Koskowice, Polska 390737400 i dokonanie wpisu: INTERMEDIUS AGENCJA MEDIALNA ANDRZEJ MACIEJEWSKI, Legnica,
Polska 391057267; PPHU „BIZNES KONCEPT” JAROSŁAW SZCZUCKI,
Legnica, Polska 390453280 oraz w rubryce E dokonanie wpisu:
„Na podstawie Regulaminu z dnia 12 kwietnia 2017 r. ustanowiono
wspólne prawo ochronne”.
172339 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
172339 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562,
172339 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
172340 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
172340 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
172340 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
172637 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hexion Inc., Columbus, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Synthomer USA LLC, Dover, Stany
Zjednoczone Ameryki.
172762 2018 02 14 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, Brzeźnica, Polska 180632944.
173919 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MCAFEE INC., WILMINGTON, NEW
CASTLE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MCAFEE,
LLC, Plano, Stany Zjednoczone Ameryki.
177333 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
177333 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
177333 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
179553 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „e-bilans” Sp. z o.o., Stalowa Wola, Polska
831378212 i dokonanie wpisu: E-BILANS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, Polska 366359950.
181543 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 557017/129) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 255035 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-181427 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krzysztofowi Putanowiczowi zamieszkałemu w Krakowie wobec Stanisława Zielińskiego
zamieszkałego w Krakowie”.
181543 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TIFFI TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 101820587 i dokonanie wpisu: AERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 101820587.
181543 2018 02 14 D. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „Na mocy umowy z dnia 01.07.2015 r. udzielono pełnej
i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez MIK
Małgorzata Grabowska Ciechanów, Polska na czas nieokreślony”
i dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 01.07.2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego
przez MIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów, na czas nieokreślony”.
181647 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA S.A., Warszawa,
Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania,
182428 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 120154871.
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183705 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CITYSCHOOL S.C. PAWEŁ KĘDZIERSKI,
PIOTR KOSSOWSKI, Warszawa, Polska 011643502 i dokonanie wpisu: CITYSCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
185672 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15678/17/445) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2551873 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-185672 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
185672 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15723/17/936) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2552373 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-185672 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
186222 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELIN” Zakład Pracy Chronionej Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak Spółka jawna, Poznań,
Polska 630540295 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630540295.
186614 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jan Fudaliński „ŚLĄSKIE CENTRUM POŻYCZEK”, Tarnowskie Góry, Polska i dokonanie wpisu: JAN FUDALIŃSKI DOM HIPOTECZNY, Bytom, Polska 272649480.
186615 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jan Fudaliński „ŚLĄSKIE CENTRUM POŻYCZEK”, Tarnowskie Góry, Polska i dokonanie wpisu: JAN FUDALIŃSKI DOM HIPOTECZNY, Bytom, Polska 272649480.
186616 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jan Fudaliński „ŚLĄSKIE CENTRUM POŻYCZEK”, Tarnowskie Góry, Polska i dokonanie wpisu: JAN FUDALIŃSKI DOM HIPOTECZNY, Bytom, Polska 272649480.
188286 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „MAKAR” Eugeniusz Cichoń, Katowice, Polska 003505864
i dokonanie wpisu: MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 243661130.
188857 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
188857 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
188857 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
190673 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA
AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871.
194102 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
194102 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
194102 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
196188 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
196188 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
196188 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
200718 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 października 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3656/17/852) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548482 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-200718 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie”.
201089 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA
AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871.
201283 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
201284 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
201285 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
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201325 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
202304 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
202381 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA
AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871.
202959 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA
AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871.
203131 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
203251 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WALLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TRĄBKI WIELKIE, Polska i dokonanie
wpisu: ANDRZEJ RAPICKI, GDAŃSK, Polska.
204291 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Champion” Spółka Akcyjna, Jarogniewice, Polska i dokonanie wpisu: MAXFRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarogniewice, Polska 300004997.
204358 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA „UAKTYWNIJ SIĘ”, Wrocław,
Polska 020203762 i dokonanie wpisu: GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
022357328.
204893 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wawrzyniak Wiesław, Niedźwiady, Polska i dokonanie wpisu:
WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
204893 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedźwiady, Polska 366214080.
205084 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA
AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871.
205661 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5571/17/530) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 255036 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-205661 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krzysztofowi Putanowiczowi zamieszkałemu w Krakowie wobec Stanisława Zielińskiego
zamieszkałego w Krakowie”.
206023 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
206546 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
207021 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adder Carp Marek Hallas, Skoki, Polska
300218787 i dokonanie wpisu: BEATA HALLAS, Wągrowiec, Polska.
207022 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adder Carp Marek Hallas, Skoki, Polska
300218787 i dokonanie wpisu: BEATA HALLAS, Wągrowiec, Polska.
207437 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
207841 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK Spółka Akcyjna,
Kraków, Polska i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871.
208359 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SZANTI Dariusz Staniszewski,
Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: SZANTI DARIUSZ STANISZEWSKI,
Chwaszczyno, Polska 221062228.
208556 2018 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna
„stal-chem” Stanisław Burkiewicz, Połom Duży, Polska 852729767
i dokonanie wpisu: STANISŁAW BURKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA „STAL-CHEM”, Stary Wiśnicz, Polska
852729767.
210501 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871.
210503 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków,
Polska 002759114 i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
210633 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TIANJIN TIANSHI GROUP CO.,
LTD., TIANJIN, Chiny i dokonanie wpisu: Tiens Group Co., Ltd., Tianjin, Chiny.
211327 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: H AND S OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska
220309655 i dokonanie wpisu: APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 191760145.
211707 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo ALTAX Sp. z o.o., Poznań, Polska 633000240 i dokonanie wpisu: SHERWIN-WILLIAMS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodziszewo, Polska.
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212168 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CM MICHEL” Zhilkin, Krasuski Spółka
Jawna, Piaseczno, Polska 011171300 i dokonanie wpisu: MICHEL
LABORATORY SPÓŁKA JAWNA PAWLUCZUK, Piaseczno, Polska
011171300.
212451 2018 02 28 D. Wykreślono wpis: „W dniu 8 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt. LU.VII.Ns-Rej.Za 5658/16/793)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2515097 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
R-212451 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA
WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
213246 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Druid Multimedia” Spółka z o.o., Warszawa, Polska 015650574 i dokonanie wpisu: LANGMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
320522802.
214125 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4111/17/129) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543169 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214225
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”.
214172 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego
„MIESZKO” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857.
214173 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857
i dokonanie wpisu: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857.
214339 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTER IKEA CENTRE GROUP A/S,
KASTRUP, Dania i dokonanie wpisu: IKEA Centres A/S, Kastrup, Dania.
214340 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTER IKEA CENTRE GROUP A/S,
KASTRUP, Dania i dokonanie wpisu: IKEA Centres A/S, Kastrup, Dania.
216364 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SYNGENTA LIMITED, GUILDFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Syngenta Limited,
Guildford, Wielka Brytania.
216451 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: USŁUGI FINANSOWE IZABELA LIS, Warszawa, Polska 143183857 i dokonanie wpisu: KLUB ZDOBYWCÓW
KORONY GÓR POLSKI IZABELA LIS, Warszawa, Polska 143183857.

211708 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo ALTAX Sp. z o.o., Poznań, Polska 633000240 i dokonanie wpisu: SHERWIN-WILLIAMS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodziszewo, Polska.

216480 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedźwiady, Polska 366214080.

212097 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.

216742 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RURGAZ Spółka z o.o., Kolonia Prawiedniki, Polska 004195791 i dokonanie wpisu: RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów, Polska 770807479.
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217112 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CARREFOUR, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: CARREFOUR, Boulogne-Billancourt, Francja.

we MAKAR Eugeniusz Cichoń, Katowice, Polska 003505864 i dokonanie wpisu: MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska
243661130.

217940 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 października 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3743/17/429) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548473 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-217940 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie”.

221040 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALVERNIA STUDIOS Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 015238299 i dokonanie wpisu: TYCZYŃSKI STANISŁAW, Regulice, Polska.

219027 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 października 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3730/17/905) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548419 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219027 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie”.
219260 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 219260 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
219260 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy R.
219260 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
219260 2018 02 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie Umowy o Zabezpieczenie Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 7
lipca 2015 r. udzielono w celu zabezpieczenia Zobowiązań Zabezpieczenia, prawa zabezpieczenia na prawie ochronnym na znak
towarowy R. 219260 na rzecz BANK OF AMERICA, N.A. z siedzibą
w Atlanta Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki występującego
jako przedstawiciel Grupy Kredytobiorców i Dostawców Produktów Bankowych – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
220401 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15677/17/044) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2551796 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-220401 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
220401 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15725/17/738) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2551799 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-220401 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
220728 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-

221458 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska 366070072.
221871 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAMPOL-K. Humiński & Syn Spółka z o.o.,
Świdnica k/Zielonej Góry, Polska 970043449 i dokonanie wpisu:
KAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, Polska 970043449.
222067 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Sp. z o.o., Stefanowo,
Polska 140156216 i dokonanie wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska
140156216.
222069 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Sp. z o.o., Stefanowo,
Polska 140156216 i dokonanie wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska
140156216.
222768 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt: IX GNc
276/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 29 czerwca
2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1771/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela „Maritex” PHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni”.
222975 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
222976 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
223787 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4127/17/856) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540552 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223787
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”.
223788 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4126/17/455) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540553 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223788
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
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Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
224086 2018 02 19 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „STUDIO A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 010662621 i dokonanie wpisu: STUDIO
A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010662621; TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010418973 oraz w rubryce E dokonanie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 7 września 2017 r. ustanowiono wspólne
prawo ochronne”.
224470 2018 02 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UBOJNIA DROBIU EKO-DRÓB
P. i W. Łosiowski, B. Rojowicz Spółka Jawna, Lubomierz, Polska
850224017 i dokonanie wpisu: SYSTEM-DROB P. I W. ŁOSIOWSCY, B.
ROJOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Lubomierz, Polska 850224017.
224489 2018 02 01 D. Wykreślono wpis: „W dniu 25 lutego
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 2493/16/657) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2470908 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224489 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
224491 2018 02 01 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 lutego
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 2492/16/256) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2470912 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224491 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
224492 2018 02 28 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 lutego
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 2490/16/454) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2471022 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224492 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
224494 2018 02 01 D. Wykreślono wpis: „W dniu 10 listopada
2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15457/15/194) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2470702 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224494 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce MBANK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółek: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie; WP SHOPPING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie; „MONEY.PL” SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu; BUSINESS AD NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą
we Wrocławiu; WP1 SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie; GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie”.
224495 2018 02 01 D. Wykreślono wpis: „W dniu 10 listopada
2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15455/15/392) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2470807 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224495 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce MBANK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółek: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie; WP SHOP-
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PING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie; „MONEY.PL” SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu; BUSINESS AD NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą
we Wrocławiu; WP1 SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie; GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie”.
225391 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „OKNOSTYL” J. Kossakowski i A.Mazuryk Spółka Jawna, Jabłonna Majątek, Polska 432510413 i dokonanie wpisu: „OKNOSTYL” J.KOSSAKOWSKI I A. MAZURYK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna-Majątek, Polska 432310413.
225689 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Vershold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: CALISIA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146461914.
225913 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z o.o., Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna,
Polska 140156216.
225914 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy i uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z o.o., Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna,
Polska 140156216.
226274 2018 02 01 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 lutego
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 2488/16/341) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2470680 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-226274 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
226283 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA
AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871.
226284 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA
AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871.
226293 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA
AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871.
226766 2018 02 16 D. Wykreślono wpis: „W dniu 17 września
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 12469/14/101) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2415597 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-226766 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski
S.A. z siedzibą w Katowicach wobec SEQUOIA Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie”.
227380 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z o.o., Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna,
Polska 140156216.
227851 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELiN” Zakład Pracy Chronionej Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak Spółka Jawna, Poznań,
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Polska 630540295 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630540295.
229968 2018 02 14 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.
229969 2018 02 14 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.
230629 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
231099 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z o.o., Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna,
Polska 140156216.
231458 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS Polska S.A., Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL)
LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
232166 2018 02 14 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.
232167 2018 02 14 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.
232168 2018 02 14 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.
232169 2018 02 14 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.
232170 2018 02 14 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.
233654 2018 02 01 D. Wykreślono wpis: „W dniu 24 kwietnia
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5675/14/226) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2397178 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-233654 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
234033 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z ograniczoną

Nr 5/2018

odpowiedzialnością, Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie
wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska 140156216.
234034 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie
wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska 140156216.
234035 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie
wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska 140156216.
234036 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie
wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska 140156216.
234294 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 października 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3654/17/050) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548476 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-234294 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie”.
234493 2018 02 27 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.
234516 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie
wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska 140156216.
235305 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLUXURY HMC, PARYŻ, Francja i dokonanie wpisu: SOLUXURY HMC, Issy-les-Moulineaux, Francja.
235408 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS Polska Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
235748 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4128/17/257) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540551 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-235748
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”.
235781 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie
wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska 140156216.
236809 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4125/17/054) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540537 zastaw rejestrowy
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na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-236809
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”.
236975 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACCOR, PARYŻ, Francja
i dokonanie wpisu: ACCOR, Issy-les-Moulineaux, Francja.
238106 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt: IX GNc
276/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 29 czerwca
2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1771/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela „Maritex” PHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni”.
238816 2018 02 14 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.
239301 2018 02 14 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.
240002 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Verco” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
240010 2018 02 14 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.
240274 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS Polska Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
240577 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Joanna Cieślik-Muszalska, Częstochowa,
Polska i dokonanie wpisu: KRZYSZTOF MUSZALSKI, Częstochowa,
Polska.
240831 2018 02 27 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.
241695 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedźwiady, Polska 366214080.
242097 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INNTEA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Stefanowo, Polska 140156216 i dokonanie
wpisu: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska 140156216.
242606 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARSPOL GRUPA Spółka z ograni-
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czoną odpowiedzialnością, Rzeszów, Polska 690717284 i dokonanie wpisu: MARSPOL GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska
690717284.
242796 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MCX Telecom Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: MCX PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142741663.
242905 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MARSPOL GRUPA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzeszów, Polska 690717284 i dokonanie wpisu: MARSPOL GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska
690717284.
243727 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4118/17/936) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543160 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-243727
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”.
244279 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TM STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 272445978 i dokonanie wpisu: ANVIS SZEWCZYK & SZEWCZYK SP.J., Rokietnica, Polska.
244938 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
244970 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska 366070072.
246240 2018 02 14 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.
246362 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 października 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3706/17/348) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548417 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246362 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie”.
246362 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 550/18/135) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2559311 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246362 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”.
247647 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 247647 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
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przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
247647 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy R.
247647 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
247647 2018 02 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie Umowy o Zabezpieczenie Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 7
lipca 2015 r. udzielono w celu zabezpieczenia Zobowiązań Zabezpieczenia, prawa zabezpieczenia na prawie ochronnym na znak
towarowy R. 247647 na rzecz BANK OF AMERICA, N.A. z siedzibą
w Atlanta Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki występującego
jako przedstawiciel Grupy Kredytobiorców i Dostawców Produktów Bankowych – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
247648 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy R.
247648 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
247648 2018 02 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy R.
247648 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
organ zabezpieczający dla właścicieli obligacji”.
247648 2018 02 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie Umowy o Zabezpieczenie Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 7
lipca 2015 r. udzielono w celu zabezpieczenia Zobowiązań Zabezpieczenia, prawa zabezpieczenia na prawie ochronnym na znak
towarowy R. 247648 na rzecz BANK OF AMERICA, N.A. z siedzibą
w Atlanta Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki występującego
jako przedstawiciel Grupy Kredytobiorców i Dostawców Produktów Bankowych – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
248369 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMEDS CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska
142245071 i dokonanie wpisu: APPLIED MEDICAL SCIENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Grodzisk Mazowiecki, Polska 142245088.
249483 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska 366070072.
249823 2018 02 14 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.
249825 2018 02 14 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.
249826 2018 02 14 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.
249866 2018 02 14 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.
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250541 2018 02 14 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.
250542 2018 02 14 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.
250631 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15721/17/134) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2551746 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-250631 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
250631 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15672/17/039) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2550544 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-250631 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
251077 2018 02 16 D. Wykreślono wpis: „W dniu 9 sierpnia 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 11824/16/151) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2458831 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-251077 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Novascon Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
251077 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 16 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16018/17/984) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2551378 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251077 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Novascon Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
251144 2018 02 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.
251149 2018 02 27 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.
251202 2018 02 14 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.
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251208 2018 02 14 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.
251209 2018 02 14 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.
251479 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DRZEWIECKA-KRATERSKA MARTA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIESŁAW FLIS, Warszawa, Polska.
254213 2018 02 27 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.
254345 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
255759 2018 02 27 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.
256703 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15674/17/841) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2551797 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256703 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
257112 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288.
259033 2018 02 27 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.
259034 2018 02 27 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.
259447 2018 02 27 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.
259591 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SZOŁTYSEK IWONA-KARCZMA WRAZIDLOK, Paniówki, Polska 272901063 i dokonanie wpisu: RB ”EURO
DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 365342717.
260056 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EXTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
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ska 870187789 i dokonanie wpisu: CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141400865.
261120 2018 02 27 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.
261121 2018 02 27 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.
261366 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CICHOŃ EUGENIUSZ PPH MAKAR, Katowice, Polska 003505864 i dokonanie wpisu: MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 243661130.
261432 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16891/17/553) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2554300 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-261432 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Berlin Hyp AG z siedzibą
w Berlinie, Niemcy wobec Paige Investments Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
261433 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16892/17/954) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556070 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-261433 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Berlin Hyp AG z siedzibą
w Berlinie, Niemcy wobec Paige Investments Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
263169 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BELIN ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ-WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630540295 i dokonanie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630540295.
263444 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 733/18/898) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2558243 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-263444 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Zielona Sowa Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
264934 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MANGO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
192787175 i dokonanie wpisu: MANGO-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 192787175.
266582 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska 366070072.
267845 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOWALSKA ANNA STUDIO POLIGRAFICZNO REKLAMOWE BLENAM, Olsztyn, Polska 510260522 i dokonanie
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wpisu: EULOTKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzępy, Polska 366334499.
269439 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUSINESS UNLIMITED EMILIA BARTOSIEWICZ EWA CZERTAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 360846034
i dokonanie wpisu: AKADEMIA MARKI Z KLASĄ EWA CZERTAK, Warszawa, Polska 015230381.
269705 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MINCER JANINA MCR CORPORATION
MINCER COR. MONA LIZA COS. FRANCE JANINA MINCER, Michałowice, Polska 012230280 i dokonanie wpisu: MCR CORPORATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice, Polska
360889664.
270577 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
270577 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
270577 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
271220 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
271770 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
272740 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska 366070072.
272741 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska 366070072.
273291 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Kielce, Polska 290463755 i dokonanie wpisu: „ECHO – PARK ROZWOJU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260557296.
274403 2018 02 19 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: TRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 810832038 i dokonanie wpisu: RDP Robert
Pruszak, Szczecin, Polska 320279945 EPB Eryk Burzec, Szczecin, Polska 320279922 oraz w rubryce E dokonanie wpisu: „Na podstawie
Regulaminu z dnia 26 czerwca 2017 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
274806 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 września
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 13750/16/551) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506589 zastaw rejestrowy na prawie
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ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274806 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
275979 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4119/17/337) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2542767 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-275979
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”.
277264 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: WÓJCIK
FASHION SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA, Polska 366070072.
278147 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
278404 2018 02 27 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.
278437 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 października 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3683/17/612) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548429 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-278437 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie”.
282599 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAREK NOWOSIELECKI, Zgierz, Polska
i dokonanie wpisu: ATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 362455763.
283798 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
283798 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
283798 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
286574 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DHL EXPRESS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012005407
i dokonanie wpisu: DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365170883.
287631 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 października 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
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Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3741/17/627) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548475 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287631 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie”.
287833 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 745/18/021) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2558247 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287833 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Zielona Sowa Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
287950 2018 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19145/16/055) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2519565 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287950 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London, Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
288286 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska 170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
289297 2018 07 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 4383/17/380) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2550956 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289297 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
Qubus Hotel Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu”.
289297 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUBUS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 142601146 i dokonanie wpisu: QUBUS HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 210616307.
289298 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUBUS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 142601146 i dokonanie wpisu: QUBUS HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 210616307.
290079 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUBUS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 142601146 i dokonanie wpisu: QUBUS HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 210616307.
290690 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUBUS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 142601146 i dokonanie wpisu: QUBUS HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 210616307.
290907 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3719/17/872) wpisano do Reje-
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stru Zastawów pod pozycją 2544677 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290907 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”.
290907 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3770/17/189) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2544776 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290907 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”.
292408 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120154871 i dokonanie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA
AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871.
293532 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
294126 2018 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMINIKA SZCZĘSNA, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: DANIEL POCHYLSKI, Warszawa, Polska.
294188 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THORSPAN DAWID PRZEWOŹNY, Luboń, Polska 300863884 i dokonanie wpisu: THORSPAN
DAWID PRZEWOŹNY, Dębno, Polska 300863884.
294939 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 180037377
i dokonanie wpisu: NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 180037377.
294940 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 180037377
i dokonanie wpisu: NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 180037377.
295388 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRINTEX K.BORKOWSKI, K.MIROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Marki, Polska 015767365 i dokonanie wpisu:
KRZYSZTOF BORKOWSKI, Warszawa, Polska; KRZYSZTOF MIROWSKI, Warszawa, Polska.
295388 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOF BORKOWSKI, Warszawa, Polska; KRZYSZTOF MIROWSKI, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
PRINTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki, Polska 366290980.
295411 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VINFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
295650 2018 02 23   Na podstawie § 30 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów
prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 115), Urząd Patentowy RP prostuje wpis w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.295650 w rubryce „C”
wykaz towarów z pierwszeństwem: 9 towary/usługi z pierwszeństwem od dnia 2013-12-12 28286 AD: baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu, ładowarki baterii
do papierosów elektronicznych, ładowarki baterii do urządzeń
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elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu; ładowarki
USB do papierosów elektronicznych; ładowarki USB do urządzeń
elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu; ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych; ładowarki
samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania tytoniu; elektroniczne papierośnice wielorazowego użytku, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu; 11
towary/usługi z pierwszeństwem od dnia 2013-12-12 28286 AD:
Urządzenia do podgrzewania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych;
urządzenia do podgrzewania płynów; urządzenia do wytwarzania
pary; 34 towary/usługi z pierwszeństwem od dnia 2013-12-12 28286
AD; tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym; wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka,
papierosy kretek; snus; substytuty tytoniu (nie do celów medycznych); przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułka do papierosów,
filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych,
papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali
szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu; zapałki; laseczki tytoniowe,
grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne do podgrzewania papierosów; urządzenia elektroniczne do palenia tytoniu;
papierosy elektroniczne; papierosy elektroniczne do stosowania
jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych; urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowych; przybory dla palaczy papierosów elektronicznych; ładunki, urządzenia do wygaszania oraz
części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych oraz
urządzeń do podgrzewania tytoniu.

zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Polkomtel Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Frenzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

296709 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012446465 i dokonanie wpisu: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.

119 991 2005 04 15

180
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
266 946 2015 08 07

181
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).

296710 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012446465 i dokonanie wpisu: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
296854 2018 02 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.
297108 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: F.H.U. AUTO-MOTO EXPRES JAROSŁAW
MAJERCZYK, Ząbkowice Śląskie, Polska 020605911 i dokonanie
wpisu: JAROSŁAW MAJERCZYK, KRAFTWELE POLSKA, Ząbkowice
Śląskie, Polska 020605911.
298922 2018 02 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4094/17/799) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543175 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298922
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”.
299748 2018 02 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 15 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18366/16/229) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2515713 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-299748 w celu

Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów w klasie 34: przybory dla palaczy,
papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych.

243 380 2016 11 11

Prawo wygasło w części dla towarów w klasie: mleko w proszku oraz odżywki dla niemowląt, na bazie mleka; produkty mleczne;
napoje mleczne lub z przewagą mleka w tym
maślanka, zsiadłe mleko, jogurt i kefir; napoje
mleczno-owocowe; masło i kremy maslane;
śmietana; sery i twarogi; twarożki smakowe;
desery mleczne ; tofu; napoje mleczne na bazie czekolady, kakao i kawy; kleiki spożywcze
na bazie mleka; lody; majonezy; napoje serwatkowe; klasa: 05, 29, 30, 32.
Prawo wygasło w części dla towarów w klasie: 29: owoce i warzywa konserwowane,
suszone i gotowane; mieszanki warzywne,
galaretki jadalne, dżemy, kompoty, żelatyna
spożywcza, buliony, grzyby konserwowane, orzechy preparowane, rodzynki, pikle,
orzechy kokosowe suszone, migdały spreparowane, pyłki kwiatowe jako żywność,
skórki owoców cytrusowych, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny;
sałatki warzywne, mięsne; galaretki mięsne;
dżemy, kompoty; jaja, sery, mleko, produkty
i napoje mleczne; oleje i tłuszcze jadalne,
masła; zupy; owoce morza i produkty z nich;
wyroby na bazie ziemniaków; owocowe
i ziemniaczane chipsy; pasztety z wątróbki;
30: chleb, wyroby piekarnicze i cukiernicze,
preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast, biszkopty, bułeczki słodkie,
bułka tarta, drożdże, gofry, lody, makarony,
mąka, torty, pyzy, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku pieczywa,
ciasto na ciastka, ciasto w proszku, ozdoby
do ciast, preparaty zbożowe, zaczyn z drożdży, lody spożywcze, zioła ogrodowe konserwowane; galaretki owocowe (słodycze);
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32: napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące; napoje owocowe,
wyciągi z owoców lub warzyw; wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe,
sodowe; soki, napoje i nektary: owocowe,
warzywne, owocowo-warzywne; soki zagęszczone, przecierowe; sorbety; napoje
izotoniczne, energetyczne; syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków
i koktajli; zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów;35: doradztwo i pomoc
w organizowaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej w dziedzinie przemysłu piekarskiego, sieci patronackich piekarni i cukierni; doradztwo i pośrednictwo handlowe
w zakresie wyrobów piekarniczych; rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(ulotki, prospekty, druki, próbki), uaktualnianie ulotek reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych; dekorowanie wystaw
sklepowych, usługi sprzedaży: detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią:
artykułów spożywczych z wyłączeniem wyrobów piekarniczych i cukierniczych:, usługi
sprzedaży: detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią: półproduktów
artykułów spożywczych, napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych, zanęt wędkarskich, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, doradztwo
gospodarcze związane z franchisingiem;
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi;42: usługi z dziedziny projektowania
technicznego oraz recepturowego dotyczące przemysłu piekarskiego;43: usługi
kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługowych, barów szybkiej obsługi, snack-barów, usługi w zakresie prowadzenia kantyn,
usługi cateringowe.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
18.10.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.233996.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
11.10.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.261035.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
20.01.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.266946.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
11.10.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.277400.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
30.10.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.285228.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
18.09.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.291021.

265080 2017 05 05

266946 2015 11 05

282160 2017 11 24
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Prawo wygasło w części dla towarów: dietetyczna żywność przydatna dla celów medycznych, suplementy diety z wyłączeniem
suplementów diety stosowanych w celu
wspierania prawidłowego funkcjonowania
wątroby i układu pokarmowego (klasa 5
w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: bloczki bibułki papierosowej, przybory dla palaczy, bloczki bibułki papierosowej, cygara,
gilotynki do cygar, cygaretki, cygarnice,
cygarniczki, fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, humidory, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty
tytoniu, nie do celów leczniczych, papierośnice, popielniczki dla palaczy, spluwaczki
dla żujących tytoń, tabaka, tabakierki, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki
papierosów, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, woreczki na tytoń, zapałki; (klasa 34 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: preparaty farmaceutyczne, suplementy żywności,
preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające
odchudzanie, dietetyczna żywność i napoje
przystosowane do celów medycznych (klasa 05) , przetwory warzywne i owocowe
na bazie produktów organicznych, w szczególności pasty, pasztety, kotlety (klasa 29) .

182
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.
171 959 06/2013 2017 07 05 Sprostowano decyzję z dnia 05
grudnia 2012 r. w uzasadnieniu powołanej powyżej decyzji Urzędu
Patentowego RP z dnia 05 grudnia
2012 r. na skutek oczywistej omyłki,
dokonano błędnego zapisu towaru
z klasy 5.
			
Powinno być: insektycydy
171 959 10/2006 2016 03 01 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 10.02.2006 r.
o udzieleniu prawa na znak towarowy w części dotyczącej prawidłowego zapisu towaru z klasy 05.
			
Prawidłowo powinno być: klasa 05
insektycydy
190 502 01/2016 2017 11 30 Na podstawie art. 156 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 267 z późn. zm.) w związku
z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz.1410 z późn.
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zm.) Urząd Patentowy RP, działając
z urzędu postanawia stwierdzić
nieważność decyzji Urzędu Patentowego RP, działając z urzędu
postanawia stwierdzić nieważność
decyzji Urzędu Patentowego RP
z dnia 17 lipca 2015 r. w przedmiocie
dokonania w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.190502
w rubryce A wpisu dotyczącego
zmiany podmiotu uprawnionego
do prawa ochronnego na znak towarowy SiMS poprzez wykreślenie:
Zakład Elektroniczny „SIMS” Sławomir Stusiński, Bydgoszcz, Polska
i wpisanie: ZAKŁAD ELEKTRONICZNY SIMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, Polska.
204 291 05/2013 2017 06 21 Na podstawie art. 156 § 1 i art. 158
§ 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.,
dalej: kpa] w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776, dalej:
pwp) Urząd Patentowy RP, działając
z urzędu, stwierdza nieważność
swojej decyzji z dnia 22 października 2012 r. w przedmiocie dokonania
w rejestrze znaków towarowych
zmiany wpisu pod nr R.204291 w rubryce A poprzez wykreślenie wpisu:
„Champion” Spółka Akcyjna, Jarogniewice, Polska i dokonanie wpisu:
Farma Foods Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Puszczyków,
Polska.
204 291 05/2013 2017 06 23 Na podstawie art 145 § 1 pkt 7
i art 151 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.
23 z późn. zm., dalej: kpa) w związku
z art 252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 776, dalej: pwp) oraz na podstawie art 229 ust. 2 i 21 pwp Urząd
Patentowy RP, po wznowieniu
z urzędu postępowania w sprawie dokonania w rejestrze znaków
towarowych zmiany wpisu pod
nr R.204291 w rubryce A poprzez
wykreślenie wpisu: Farma Foods
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puszczyków, Polska
i dokonanie wpisu: PHW Levant
Käsern Bahloul, Poznań, Polska postanawia:			
			
Uchylić decyzję Urzędu Patentowego z dnia 24 października
2012 r. w przedmiocie dokonania
w rejestrze znaków towarowych
zmiany wpisu pod nr R.204291
w rubryce A poprzez wykreślenie
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wpisu: Farma Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puszczyków, Polska i dokonanie wpisu:
PHW „Lewant” Kasem Bahloul, Poznań, Polska,
			
Odmówić dokonania w rejestrze znaków towarowych pod
nr R.204291 w rubryce A wpisu
o brzmieniu: PHW Levant Kasem
Bahloul, Poznań, Polska.
292 770 07/2017 2017 12 11 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23 grudnia
2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy:
			
Prawidłowo powinno być: 32 napoje
bezalkoholowe i składniki podstawowe o charakterze dominującym
do sporządzania napoi i koncentratów napoi takie w szczególności jak:
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z jedno smakowych
i wielo smakowych mieszanek soków owocowych, oraz jedno smakowych i wielo smakowych koncentratów
pochodzenia
roślinnego
i syntetycznych sporządzonych z innych niż owoce części roślin; bezalkoholowe naturalne i/lub aromatyzowane i/lub nawaniane i/lub
barwione wyciągi z owoców i innych
niż owoce części roślin; brzeczka
owocowa i/lub warzywna, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, jako dominująca baza w składzie recepturowym napoi bezalkoholowych; esencje naturalne i syntetyczne smakowo
- zapachowe do produkcji napojów
bezalkoholowych; inne niż sorbety
owocowe i warzywne koktajle bezalkoholowe; lemoniady; mleczko migdałowe i/lub mleczko ananasowe i/
lub mleczko korzenne i/lub mleczko
warzywne jako napój do bezpośredniego spożycia lub jako składnik
smakowo - zapachowy o dominującej nucie smakowej do napoi bezalkoholowych; moszcz winogronowy
do bezpośredniego spożycia lub
jako dominujący składnik smakowo
- zapachowy, do dalszego gastronomicznego przetworzenia; pastylki
lub proszek lub pasta o charakterze
ciała stało postaciowego do wytwarzania bezalkoholowych napojów
nie gazowanych lub napojów musujących; napoje pitne i koncentraty
napoi pitnych sporządzone na bazie
serwatki serowarskiej jako składnika
dominującego; roszada owocowo warzywna i lub korzenna; piwo bezalkoholowe, piwo imbirowe; bez alkoholowe syntetyczne i naturalne
preparaty smakowo zapachowe
do zaprawiania likierów i nalewek;
sarsaparylla owocowo - warzywna
do bezpośredniego spożycia lub
jako składnik napoi bezalkoholo-
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wych; roszada; lemoniada; skoncentrowane lub w inny sposób zagęszczone soki owocowe i warzywne
pitne do bezpośredniego spożycia
lub jako półprodukty gastronomiczne do dalszego przetwarzania; pitne
bezalkoholowe soki i napoje w wykorzystaniem pomidorów jako składnika dominującego do bezpośredniego spożycia lub jako substrat
gastronomiczny do dalszego przetwarzania; sorbety pitne warzywne owocowe lub korzenne do bezpośredniego spożycia lub jako składnik
gastronomiczny do dalszego przetwarzania; stężone słodzone syropy
do napojów innych niż lemoniada;
stężone solone i/lub zaprawiane pieprzem syropy do napojów innych niż
lemoniada; stężone syropy owocowo - warzywne pochodzenia syntetycznego lub naturalne do sporządzania lemoniady; woda pitna
gazowana, woda pitna artezyjska,
woda pitna bakteriostatycznie unieczynniona i substraty syntetyczne
do jej wytwarzania; woda pitna litowa z artezyjskich ujęć naturalnych
lub sztucznie wytworzona; gdzie indziej nie wymieniona woda pitna
mineralna, mineralizowana i półprodukty do jej wytwarzania; woda sodowa; nie będąca lekiem woda selcerska; woda pitna stołowa; wielo
smakowe stężone wyciągi bezalkoholowe z owoców, warzyw i korzeni
jako mieszanki do sporządzania napoi do bezpośredniego spożycia lub
jako składnik gastronomiczny do dalszego przetwarzania; bezalkoholowy
wyciąg z chmielu do wytwarzania
piwa; mleczko na bazie naturalnych
migdałów jako składnika dominującego jako napój do bezpośredniego
spożycia lub jako substrat gastronomiczny do dalszego przetworzenia;
mleczko na bazie orzeszków arachidowych jako składnika dominującego jako napój bezalkoholowy do bezpośredniego spożycia lub jako
substrat gastronomiczny do dalszego przetworzenia; gdzie indziej
nie wymienione napoje izotoniczne;
napoje przygotowane z wykorzystaniem serwatki; gdzie indziej nie wymienione substraty do wytwarzania
napojów; 35 usługi reklamy dla potrzeb osób trzecich i dostarczanie
odnośnych informacji dotyczących
możliwości eksportu, importu, dystrybucji, walorów smakowo - zapachowych i cech materiałowych i organoleptycznych wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego
takich napoi; kolportaż degustacyj-
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nych próbek wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie
odnośnych informacji; wydawanie
i administrowanie kuponami w celu
promocji sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do ich sporządzania,
konserwowania i bakteriologicznego unieczynniania, oraz dostarczanie odnośnych informacji; usługi
agencji planowania i promocji
sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi oraz dostarczanie
odnośnych informacji; usługi analizy
i doradztwa w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą dotyczącą produkcji, składowania, konfekcjonowania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego
takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji; usługowe badania
rynkowe dla potrzeb osób trzecich
dotyczące popytu i podaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi
i dostarczanie odnośnych informacji;
dostarczanie informacji dotyczących
aktualnej oferty sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; wynajmowanie nośników reklamowych
służących dystrybucji wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie
odnośnych
informacji;
wynajem saturatorów, automatów
sprzedażowych i podobnego rodzaju maszyn do sprzedaży, konfekcjonowania, przechowywania, uzdatniania i utylizacji wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; wynajem
powierzchni reklamowej i reklama
na witrynach internetowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi
i dostarczanie odnośnych informacji;
usługi prowadzenia punktów handlowych, sklepów, magazynów lub
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hurtowni z wszelkiego rodzaju bezalkoholowymi napojami i składnikami do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego
takich napoi; usługi utylizacji przeterminowanych bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi; informacja o powyższych usługach; 39
usługi logistyczne w sektorze transportowym dla wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługowa
spedycja, fracht i pośrednictwo
frachtowe wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego
oraz utylizacji takich napoi; usługi
maklerstwa transportowego wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi;
usługowe pośrednictwo transportowe wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługowa rezerwacja specjalistycznego transportu
do przewozu wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługi kurierskie
w zakresie dostarczania dla potrzeb
imprez okolicznościowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników: do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługi
formatowania palet transportowych
do przewozu wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; dostarczanie
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi zamówionych korespondencyjnie, usługowe doręczanie i dostawy, takich towarów przy sprzedaży
wysyłkowej; dystrybucja wody pitnej konfekcjonowanej; usługi transportowe pojazdami z obniżoną temperaturą i chłodniami, usługi
transportowe pojazdami izotermami
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
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napoi; usługowy załadunek i rozładunek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego
takich napoi; usługi związane z konfekcjonowaniem przed wysyłką
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi; usługi związane z gromadzeniem dla potrzeb osób trzecich towarów w magazynach lub innych
budynkach w celu zabezpieczenia
przed zniszczeniem lub kradzieżą
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynnienia nośników reklamowych
służących dystrybucji wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie
odnośnych
informacji;
wynajem saturatorów, automatów
sprzedażowych i podobnego rodzaju maszyn do sprzedaży, konfekcjonowania, przechowywania, uzdatniania i utylizacji wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; wynajem
powierzchni reklamowej i reklama
na witrynach internetowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi
i dostarczanie odnośnych informacji;
usługi prowadzenia punktów handlowych, sklepów, magazynów lub
hurtowni z wszelkiego rodzaju bezalkoholowymi napojami i składnikami do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego
takich napoi; usługi utylizacji przeterminowanych bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi; informacja o powyższych usługach;
292 771 07/2017 2017 12 11 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23 grudnia
2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
			
Prawidłowo powinno być: 32 napoje bezalkoholowe i składniki podstawowe o charakterze dominującym do sporządzania napoi
i koncentratów napoi takie w szczególności jak: aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z jedno
smakowych i wielo smakowych
mieszanek soków owocowych, oraz
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jedno smakowych i wielo smakowych koncentratów pochodzenia
roślinnego i syntetycznych sporządzonych z innych niż owoce części
roślin; bezalkoholowe naturalne i/
lub aromatyzowane i/lub nawaniane i/lub barwione wyciągi z owoców i innych niż owoce części roślin;
brzeczka owocowa i/lub warzywna,
brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
jako dominująca baza w składzie recepturowym napoi bezalkoholowych; esencje naturalne i syntetyczne smakowo - zapachowe
do produkcji napojów bezalkoholowych; inne niż sorbety owocowe
i warzywne koktajle bezalkoholowe; lemoniady; mleczko migdałowe
i/lub mleczko ananasowe i/lub
mleczko korzenne i/lub mleczko
warzywne jako napój do bezpośredniego spożycia lub jako składnik smakowo - zapachowy o dominującej nucie smakowej do napoi
bezalkoholowych; moszcz winogronowy do bezpośredniego spożycia lub jako dominujący składnik
smakowo - zapachowy, do dalszego
gastronomicznego przetworzenia;
pastylki lub proszek lub pasta
o charakterze ciała stało postaciowego do wytwarzania bezalkoholowych napojów nie gazowanych lub
napojów musujących; napoje pitne
i koncentraty napoi pitnych sporządzone na bazie serwatki serowarskiej jako składnika dominującego;
roszada owocowo - warzywna i lub
korzenna; piwo bezalkoholowe,
piwo imbirowe; bez alkoholowe
syntetyczne i naturalne preparaty
smakowo zapachowe do zaprawiania likierów i nalewek; sarsaparylla
owocowo - warzywna do bezpośredniego spożycia lub jako składnik napoi bezalkoholowych; roszada; lemoniada; skoncentrowane lub
w inny sposób zagęszczone soki
owocowe i warzywne pitne do bezpośredniego spożycia lub jako półprodukty gastronomiczne do dalszego
przetwarzania;
pitne
bezalkoholowe soki i napoje w wykorzystaniem pomidorów jako
składnika dominującego do bezpośredniego spożycia lub jako substrat gastronomiczny do dalszego
przetwarzania; sorbety pitne warzywne - owocowe lub korzenne
do bezpośredniego spożycia lub
jako składnik gastronomiczny
do dalszego przetwarzania; stężone
słodzone syropy do napojów innych niż lemoniada; stężone solone
i/lub zaprawiane pieprzem syropy
do napojów innych niż lemoniada;
stężone syropy owocowo - warzyw-
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ne pochodzenia syntetycznego lub
naturalne do sporządzania lemoniady; woda pitna gazowana, woda
pitna artezyjska, woda pitna bakteriostatycznie unieczynniona i substraty
syntetyczne do jej wytwarzania;
woda pitna litowa z artezyjskich ujęć
naturalnych lub sztucznie wytworzona; gdzie indziej nie wymieniona
woda pitna mineralna, mineralizowana i półprodukty do jej wytwarzania;
woda sodowa; nie będąca lekiem
woda selcerska; woda pitna stołowa;
wielo smakowe stężone wyciągi bezalkoholowe z owoców, warzyw i korzeni jako mieszanki do sporządzania napoi do bezpośredniego
spożycia lub jako składnik gastronomiczny do dalszego przetwarzania; bezalkoholowy wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa; mleczko
na bazie naturalnych migdałów jako
składnika dominującego jako napój
do bezpośredniego spożycia lub
jako substrat gastronomiczny
do dalszego przetworzenia; mleczko na bazie orzeszków arachidowych jako składnika dominującego
jako napój bezalkoholowy do bezpośredniego spożycia lub jako substrat gastronomiczny do dalszego
przetworzenia; gdzie indziej nie wymienione napoje izotoniczne; napoje przygotowane z wykorzystaniem serwatki; gdzie indziej
nie wymienione substraty do wytwarzania napojów; 35 usługi reklamy dla potrzeb osób trzecich i dostarczanie odnośnych informacji
dotyczących możliwości eksportu,
importu, dystrybucji, walorów smakowo - zapachowych i cech materiałowych i organoleptycznych
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi; kolportaż degustacyjnych
próbek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji; wydawanie
i administrowanie kuponami w celu
promocji sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do ich sporządzania,
konserwowania i bakteriologicznego unieczynniania, oraz dostarczanie odnośnych informacji; usługi
agencji planowania i promocji
sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi oraz dostarczanie
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odnośnych informacji; usługi analizy
i doradztwa w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą dotyczącą produkcji, składowania, konfekcjonowania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego
takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji; usługowe badania
rynkowe dla potrzeb osób trzecich
dotyczące popytu i podaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi
i dostarczanie odnośnych informacji; dostarczanie informacji dotyczących aktualnej oferty sprzedaży
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi; wynajmowanie nośników reklamowych służących dystrybucji
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi i dostarczanie odnośnych informacji; wynajem saturatorów, automatów sprzedażowych i podobnego rodzaju maszyn do sprzedaży,
konfekcjonowania, przechowywania, uzdatniania i utylizacji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; wynajem
powierzchni
reklamowej
i reklama na witrynach internetowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji; usługi prowadzenia punktów handlowych,
sklepów, magazynów lub hurtowni
z wszelkiego rodzaju bezalkoholowymi napojami i składnikami
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługi utylizacji
przeterminowanych bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi; informacja o powyższych
usługach; 39 usługi logistyczne
w sektorze transportowym dla
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi; usługowa spedycja, fracht
i pośrednictwo frachtowe wszelkie-
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go rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego oraz utylizacji takich
napoi; usługi maklerstwa transportowego wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługowe pośrednictwo transportowe wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługowa rezerwacja specjalistycznego
transportu do przewozu wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługi
kurierskie w zakresie dostarczania
dla potrzeb imprez okolicznościowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników:
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego
takich napoi; usługi formatowania
palet transportowych do przewozu
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi; dostarczanie wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi zamówionych korespondencyjnie, usługowe
doręczanie i dostawy, takich towarów
przy sprzedaży wysyłkowej; dystrybucja wody pitnej konfekcjonowanej;
usługi transportowe pojazdami z obniżoną temperaturą i chłodniami,
usługi transportowe pojazdami izotermami wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługowy załadunek i rozładunek wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych
napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługi
związane z konfekcjonowaniem
przed wysyłką wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; usługi związane
z gromadzeniem dla potrzeb osób
trzecich towarów w magazynach
lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem
lub kradzieżą wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składni-
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ków do sporządzania, konserwowania i unieczynnienia nośników reklamowych służących dystrybucji
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi i dostarczanie odnośnych informacji; wynajem saturatorów, automatów sprzedażowych i podobnego rodzaju maszyn do sprzedaży,
konfekcjonowania, przechowywania, uzdatniania i utylizacji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; wynajem
powierzchni
reklamowej
i reklama na witrynach internetowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego
takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji; usługi prowadzenia punktów handlowych, sklepów,
magazynów lub hurtowni z wszelkiego rodzaju bezalkoholowymi napojami i składnikami do sporządzania, konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi;
usługi utylizacji przeterminowanych bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi; informacja o powyższych usługach;
298 868 12/2017 2018 01 05 Sprostowano omyłkę w decyzji
z dnia 16.05.2017 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej siedziby zgłaszającego:
			
Prawidłowo powinno być: EGIS
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska
250887 3/2013 2018 01 16 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4,
w związku z art. 158 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego
– dalej k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 23), w związku z art. 252
ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. – dalej p.w.p. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410)
Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 14 listopada
2012 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny NASTRIADESIVI zgłoszony za numerem Z.385384.
250888 3/2013 2018 01 16 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4,
w związku z art. 158 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego
– dalej k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 23), w związku z art. 252
ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. – da-
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lej p.w.p. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410)
Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 14 listopada
2012 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny EURO-TAPE zgłoszony
za numerem Z.385386.
260446 3/2014 2018 01 16 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4,
w związku z art. 158 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego
– dalej k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 23), w związku z art. 252
ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. – dalej p.w.p. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410)
Urząd Patentowy RP stwierdza
nieważność decyzji z dnia 16 października 2013r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
słowny DALPO zgłoszony za numerem Z.405083.
297819 11/2017 2018 01 05 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 23 z późn. zm.) w związku
z art. 252 ustawy Prawo własności
przemysłowej z dnia 30 czerwca
2000 roku (tekst jednolity Dz. U.
2017 r. poz. 776) Urząd Patentowy
RP stwierdza nieważność decyzji
z dnia 21.06.2017 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
słowno-graficzny GRUPA psb PROFI Tak się teraz buduje zgłoszony
za numerem Z.466319.
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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.
435804
NIVOFLEX
Bühnenbau Schnakenberg GmbH & Co. KG,
ROSENTHALSTRASSE 16 42369 WUPPERTAL (DE)
2008 01 22
2008 09 29

19
2017 11 16

488721
Burg Layer Schlosskapelle
CFE: 19.07.01, 29.01.01
33
WIV Wein International AG, Burg Layen Nr. 155452 Burg Layen (DE)
2017 04 08
2017 08 07
2017 07 20
499153
CHUPA CHUPS
25
PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Via XXV Aprile, 7I-20020 LAINATE
(Milano) (IT)
2016 03 29
2016 08 01
2016 06 23
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569982
CHATEAU DE SÁROSPATAK
CFE: 05.01.16, 07.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
S.A.R.L. DIONIS, LE BOURG, F-69530 ORLIÉNAS (FR)
2011 06 03
2012 01 30

33
2011 12 08

790826
Mayeri
CFE: 27.05.01
4
MAYERI INDUSTRIES AS, TabivereEE-49214 Jõgeva county (EE)
2017 04 25
2017 08 07
2017 07 20
1158651
entag!
35, 36, 38, 41, 45
MTI LTD., 3-20-2 NISHI-SHINJUKU, SHINJUKU-KU TOKYO 163-1435 (JP)
2012 02 01
2013 06 24
2013 05 16
1185226
BLENDER
34
JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 TORANOMON, MINATO-KU TOKYO (JP)
2014 06 06
2014 08 04
2014 06 26
1203466
ENTERO ZOO
30
BIOLINE PRODUCTS S.R.O.,
KRAKOVSKÁ 1338/10 CZ-110 00 PRAHA 1, NOVÉ MESTO (CZ)
2013 12 10
2014 07 07
2014 05 22
1211377
King Floor
LIMITED LIABILITY COMPANY „EPITSENTR K”,
STREET BRATYSLAVSKA, 11 KYIV 02139 (UA)
2013 11 01
2014 09 15

19, 20, 27
2014 08 07

1216101
SITA Resources for life
7, 9, 11, 37, 40
SUEZ GROUPE, Tour CB21,
16 place de l’IrisParis La Défense cedexF-92040 (FR)
2014 03 25
2014 10 27
2014 09 18
1239605
Tiki medax
CFE: 05.01.12, 27.05.07, 27.05.10, 29.01.12
30, 32, 33
ŠPED KOMERC doo 891792, Simeona Piščevića 19 21000 Novi Sad (RS)
2015 01 09
2015 04 27
2015 03 19
1241988
dji PHANTOM
CFE: 26.11.07, 27.05.10
12, 28
SZ DJI Technology Co., Ltd., 6F, HKUST SZ IER Bldg.,No.9 Yuexing
1st Rd.,Hi-Tech Park (South),Nanshan District, Shenzhen518057
Guangdong (CN)
2014 09 30
2015 05 25
2015 04 09
1242844
MINO MAX
CFE: 01.15.15, 02.03.01, 27.05.02
VOLOSHYN SERGII,
vul. Akademika Tupoleva, 17, kv. 27Kyiv 04128 (UA)
2015 06 25
2015 11 09

3, 5
2015 09 24

1248419
SARMAK COMPRESSORS + ENGINEERING
CFE: 15.01.13, 23.01.25, 26.04.15, 29.01.13
35
SARMAK MAKİNA KOMPRESÖR VE POMPA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI
BÖLGESI CELAL BAYAR BULVARI NO:39 YAKAPINAR SARIÇAM
ADANA (TR)
2014 12 24
2015 07 06
2015 05 28

1283744
ANEX
CFE: 27.05.03, 29.01.13
Koniev Viacheslav Volodimirovich,
pl. Shevchenka, 4, kv. 44 Dnipropetrovsk 49027 (UA)
2015 06 12
2016 02 29
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16
2016 01 21

1285139
Lcwjeans.
CFE: 27.05.01
14, 18, 25
LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Evren Mahallesi,Gülbahar Caddesi, No. 96 Bağcılarİstanbul (TR)
2015 10 28
2016 03 14
2016 01 28
1294702
PATINA·V
26
COMPAGNIE FRANCAISE D’AGENCEMENT ET DE DECORATION,
Société anonyme, 10/12 rue VauvilliersF-75001 PARIS (FR)
2015 12 21
2016 05 09
2016 03 31
1295059
Wander full
CFE: 26.04.07, 29.01.13
25
CEMİL SARAÇ, Merkez Mahallesi, Çukurçeşme Caddesi,No:63,
ZeminkatGaziosmanpaşa-İstanbul (TR)
2015 12 14
2016 05 23
2016 04 07
1303090
ADAMO
18
ADAMO-Fashion GmbH, Wilhelmstr. 7172145 Hirrlingen (DE)
2016 04 05
2016 08 29
2016 07 14
1305917
Alitkane
CFE: 05.03.15, 05.07.02, 28.01.00, 29.01.13
CANAL FOOD, 8 route d’El Jadida,
Cité Dar Bouazza RS 1022 CASABLANCA (MA)
2016 04 08
2016 09 26

31
2016 08 18

1307621
MADEMOISELLE PRIVE
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2016 04 11
2016 10 10
2016 09 01
1308161
COCO CHANEL
4
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2017 07 07
2017 08 16
2017 07 27
1309827
HIPSTERIA
CFE: 02.09.12, 16.03.13
Balocchi Marco, Via Pavese, 1I-61122 Pesaro (PU) (IT)
2015 12 22
2016 10 24

18, 25
2016 09 22

1313425
BLACKGATEONE
CFE: 27.05.17
14, 35
NINGBO SKYTEX IMPORT & EXPORT CO., LTD., Room 24-8, No. 1018
Min’An Road(No. 1-3, Building A,Xintiandi East Area),Jiangdong
District, Ningbo315042 Zhejiang (CN)
2016 04 03
2016 11 21
2016 10 13
1318243
SonoScape
CFE: 27.05.17
10, 35
SonoScape Medical Corp., 4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F,Yizhe Building,
Yuquan Road,Nanshan, Shenzhen518051 Guangdong (CN)
2016 03 24
2016 12 19
2016 11 10

1253219
ngocrubin
CFE: 27.05.17
25, 35
CENGIZ IKTIMUR, Yesilpinar Mahallesi,Girne Caddesi,Zümre Sokak,
No: 13,Alibeyköy, EyüpIstanbul (TR)
2015 04 20
2015 08 03
2015 06 25

1327306
HFM
CFE: 26.11.01
9
ROSENBERGER Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG,
Hauptstraße 183413 Fridolfing (DE)
2017 05 04
2017 08 16
2017 07 27

1262774
dmi
CFE: 27.05.01, 29.01.03
SBF Furniture-Furniture Show Boutique Limited,
Zodias, 16, Kolossi,P.C. 4636Limassol (CY)
2015 03 26
2015 10 12

1330727
STELLA
12, 37
Stella Fietsen B.V., Oosteinderweg 90NL-8072 PD Nunspeet (NL)
2016 10 27
2017 03 06
2017 02 16

1266449
TeN
CFE: 27.05.01
ALFA PARF GROUP S.p.A.,
Viale Antonio Aldini, 206I-40136 BOLOGNA (BO) (IT)
2014 12 02
2015 10 13

35, 40, 42
2015 08 27
3, 35
2015 10 01

1330814
yamys waffer
CFE: 27.05.02
30
Progelcone-Comércio e Indústria, S.A., Estrada de Polima,
Nº 624 P-2785-543 Abóboda São Domingos de Rana (PT)
2016 09 29
2017 03 06
2017 02 16
1335986
ÇAYKUR
CFE: 05.03.15, 25.03.01, 27.05.24, 29.01.13

30, 32
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CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU, Mutfu MahallesiRize (TR)
2016 10 17
2017 04 10
2017 03 23
1336027
huqqabaz
43
HUQQABAZ GIDA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Yenibosna Merkez MahallesiSedir Sokak
No:7/1Bahçelievlerİstanbul (TR)
2016 11 02
2017 04 10
2017 03 23
1336571
Olympus Glory
CFE: 27.05.01, 28.07.00, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 09 14
2017 04 18
2017 03 30
1336589
YOU’LL NEVER WORK ALONE
B.V. Textielfabrieken H. van Puijenbroek,
Bergstraat 50NL-5051 HC Goirle (NL)
2016 09 22
2017 04 18

9, 25, 35
2017 03 30

1336602
OM
CFE: 27.05.01, 29.01.01
9, 16, 41, 45
OM International Services (Carlisle) Ltd.,
Unit B Clifford CourtCooper WayCarlisle CA3 0JG (GB)
2016 10 15
2017 04 18
2017 03 30
1336625
CFE: 03.04.07, 25.01.25, 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
1338773
kodi professional
CFE: 27.05.01
Grygorovych Svitlana Anatoliivna,
vul. Shepeleva, 4, kv. 1Kiev 03061 (UA)
2016 06 03
2017 05 02

3, 8, 35
2017 04 13

1338783
Piz Sardona
32
Mineralquellen Mels AG, Melserbrunnenstrasse 7CH-8887 Mels (CH)
2016 12 08
2017 05 02
2017 04 13
1338831
TARIK EDİZ
CFE: 27.05.01
25, 35
KADİR TARIK EDİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:16KağıthaneİSTANBUL (TR)
2016 08 12
2017 05 02
2017 04 13
1338903
DENTAPRO
Action Service & Distributie B.V.,
Perenmarkt 15NL-1681 PG Zwaagdijk (NL)
2016 11 10
2017 05 02

3, 21
2017 04 13

1339037
RUSSIAN RYE
CFE: 05.07.02, 25.07.01, 26.01.04
33
„Beluga Market”, LLC,
4 building 1, Yakimanskaya nab. RU-119180 Moscow (RU)
2016 12 30
2017 05 02
2017 04 13
1339089
HorsePower
FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION),
Keilaniementie 1FI-02150 ESPOO (FI)
2016 11 29
2017 05 02

4, 31, 39, 40
2017 04 13

1339170
exotic experience
CFE: 03.07.15, 05.03.07, 07.15.05, 27.05.03, 28.05.00, 29.01.15
30
Closed Joint Stock Company „KDV Pavlovskij Posad”,
Mishutinskoje highway, 4B,Pavlovskij PosadRU-142505
Moskovskaja oblast (RU)
2016 12 26
2017 05 02
2017 04 13
1339343
BESTRENT
CFE: 25.01.10, 26.05.24, 27.05.24, 29.01.12
7, 8, 12, 35, 37, 41
BESTRENT s. r. o., Tomášikova 10/BSK-821 03 Bratislava (SK)
2016 05 13
2017 05 02
2017 04 13
1339352
CFE: 28.05.00

MAYAMA
29, 30

1923

Closed Joint Stock Company „KDV Pavlovskij Posad”,
Mishutinskoje highway, 4B,Pavlovskij PosadRU-142505
Moskovskaja oblast (RU)
2016 12 26
2017 05 02
2017 04 13
1339360
AXIOME
30
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu «Konditerskaya
fabrika «POBEDA», Ryabinovaya ul., 26, 2 stroenie RU-121471
Moscow (RU)
2017 02 21
2017 05 02
2017 04 13
1339362
BIRD OF HAPPINESS
30
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu «Konditerskaya
fabrika «POBEDA», Ryabinovaya ul., 26, 2 stroenie RU-121471
Moscow (RU)
2017 02 21
2017 05 02
2017 04 13
1339364
RAVE
30
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu «Konditerskaya
fabrika «POBEDA», Ryabinovaya ul., 26, 2 stroenie RU-121471
Moscow (RU)
2017 02 21
2017 05 02
2017 04 13
1339778
Baltic medical
CFE: 24.13.01, 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
10, 35
LAUMA FABRICS, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, SIA,
Ziemeļu iela 19LV-3405 Liepāja (LV)
2016 12 05
2017 05 08
2017 04 20
1339848
XPRESS SHOP Vente de consommables en ligne
CFE: 25.05.01, 26.04.18, 29.01.13
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 35
MONNOYEUR, 117 rue Charles MichelsF-93200 SAINT DENIS (FR)
2017 01 06
2017 05 08
2017 04 20
1339857
FUTURE AT PLAY
9, 18, 25, 28, 35, 41
SALOMON SAS, ZAC Les Croiselets,
14 chemin des CroiseletsF-74370 EPAGNY METZ TESSY (FR)
2017 01 10
2017 05 08
2017 04 20
1341667
ENC
CFE: 26.13.25
9
Shenzhen Encom Electric Technologies Co., Ltd., Floor 5-6,
Building 4, Pingshan Minqi Science & Technology Park,Taoyuan
Str., Nanshan DistrictShenzhen (CN)
2016 12 20
2017 05 15
2017 04 27
1341673
CFE: 28.03.00
39
SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD, No. 350 East Chengzhong
Road,Qingpu DistrictShanghai (CN)
2016 12 20
2017 05 15
2017 04 27
1341676
Prsr
CFE: 27.05.01
YINGCHANG GROUP CO., LTD.,
Duqiao, Linhai,Taizhou CityZhejiang (CN)
2016 12 20
2017 05 15

9
2017 04 27

1341677
100% Feeling
CFE: 24.17.10, 27.07.01, 28.03.00
25
SHENZHEN ONE HUNDRED PERCENT FEELING CLOTHING CO.,
LTD, Rm. A101, No. 72 Shenzhu Road,Henggang street,Longgang
District, ShenzhenGuangdong (CN)
2016 12 20
2017 05 15
2017 04 27
1341711
CNGS Group
CFE: 26.04.01, 27.05.10, 29.01.13
7, 9, 11, 17, 19, 35, 37, 40, 42
CNGS Group B.V.,
Nassaulaan 2A, 2514JS, HagueThe Netherlands (NL)
2016 12 26
2017 05 15
2017 04 27
1341726
RayBerry
9
SHENZHEN WEBANT CLOUD TECHNOLOGY CO., LTD., East Section
of 1/2 8th Floor, No. 5 Building, Honghui Industrial Park,2nd
Liuxian Road, Xin’an StreetBao’an District, Shenzhen (CN)
2016 12 05
2017 05 15
2017 04 27

1924
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1341738
Decent
CFE: 27.05.01, 28.03.00
17
Zhejiang Decent Plastic Co.,Ltd., No 801 East GongRen
Road,ChiCheng Subdistrict, TiantaiZhejiang (CN)
2017 02 02
2017 05 15
2017 04 27
1341762
Rotbäckchen Sehkraft
CFE: 02.05.01, 09.03.13, 26.01.14, 26.04.18, 29.01.15
Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG,
Rabenhorststr. 153572 Unkel (DE)
2017 03 02
2017 05 15
1341825
TRUEFORCE
Philips Lighting Holding B.V.,
High Tech Campus 45NL-5656 AE Eindhoven (NL)
2017 07 03
2017 08 07

5, 32
2017 04 27
9, 11
2017 07 20

1341842
SOROCI MORNING DRIZZLE Cream
CFE: 27.05.01
3
Onsaemiro Co., Ltd, Venture support-dong 302,991,
Worasan-ro,Munsan-eup,Jinju-siGyeongsangnam-do (KR)
2017 03 09
2017 05 15
2017 04 27
1342909
AISI
CFE: 28.05.00, 28.19.00
JSC „Teliani Valley”, Tbilisi Road No. 32200 Telavi (GE)
2016 12 14
2017 05 22

32, 33
2017 05 04

1345554
Multigamma
3, 5
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 771034 Böblingen (DE)
2017 03 23
2017 06 12
2017 05 25
1352172
games guru
9, 28, 35, 41, 42
Mezrin Iurii Valeriiovych, Observatorna street, 8, apt. 4Kyiv 04053 (UA)
2017 01 04
2017 07 17
2017 06 29
1352497
LRS
LEVI, RAY, & SHOUP, INC.,
2401 West Monroe StreetSpringfield IL 62704 (US)
2017 04 13
2017 07 17
1353808
Sauengold
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 12 07
2017 07 24
1353809
PigPlus
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 12 07
2017 07 24

42
2017 06 29
31
2017 07 06
31
2017 07 06

1353828
TY
CFE: 27.05.01
6, 19
ZHEJIANG TIANYAN HOLDING CO., LTD, Chengjiang Industrial
Area,Huangyan District,Taizhou CityZhejiang Province (CN)
2017 04 10
2017 07 24
2017 07 06
1353844
PEM VM
PEM Management, Inc.,
103 Foulk Road, Suite 108Wilmington DE 19803 (US)
2017 05 19
2017 07 24
1353868
IRU
International Road Transport Union,
Chemin de la Voie-Creuse 16CH-1202 Genève (CH)
2017 04 12
2017 07 24

6
2017 07 06
39, 41, 42
2017 07 06

Nr 5/2018

1353935
TOYZZ SHOP
CFE: 27.05.02, 29.01.13
28, 35
TOYPA MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Kadiköy Caddebostan Mah.Bağdat Cad. Birgen İş Mrk.No:226 Kat:1
D:6İstanbul (TR)
2017 03 24
2017 07 24
2017 07 06
1353990
NEPG
CFE: 27.05.17
5
NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.,
Kunminghu Street,Shenyang Economic andTechnological
Development ZoneLiaoning Province (CN)
2017 01 23
2017 07 24
2017 07 06
1353991
YEMA
CFE: 26.01.04, 27.05.24
LANXI YEMA MOTORCYCLE FITTINGS CO.,LTD,
No. 18, Huilan Road,Economic Development Zone,
Lanxi City Zhejiang Province (CN)
2017 02 01
2017 07 24

9

2017 07 06

1354016
Mr. Potato
CFE: 27.05.01, 28.03.00
25
XIUYING ZUO, Room 404, Building 10,White Pigeon House Ideal
New Town,Buji, Longgang DistrictShenzhen (CN)
2017 04 10
2017 07 24
2017 07 06
1354017
YUNFENG MEDIA
CFE: 26.13.25, 28.03.00
9
Shenzhen Yunfeng Intelligence Media Company Limited,
Room 2A09,Sangda High-Tech Building,Keji Road 1,High-Tech
Park,Nanshan DistrictShenzhen (CN)
2017 04 10
2017 07 24
2017 07 06
1354304
MINICOMPACTA
7, 9, 11
KSB SE & Co. KGaA, Johann-Klein-Strasse 967227 Frankenthal (DE)
2017 02 15
2017 07 24
2017 07 06
1355132
JOWAÉ
LABORATOIRE JOWAE,
99 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
2017 03 10
2017 07 31
1355199
heydate
CFE: 01.15.21, 02.09.01, 29.01.04
MUSTAFA HALUK AKIN, Yeni incirli yolu No. 18 daire.
5ZuhuratbabaTR-34147 Bakirkoy Istanbul (TR)
2017 01 16
2017 07 31

3, 5
2017 07 13
45
2017 07 13

1355200
awei
CFE: 27.05.01, 28.03.00
11, 18, 20
SHENZHEN YALE ELECTRONICS CO., LTD., 4 Floor, Building
2,Yujingtai Industrial District,Huarong Road, Langkou
Community,Dalang Street, Baoan District518000 Shenzhen,
Guangdong (CN)
2017 02 02
2017 07 31
2017 07 13
1355223
ENRICO POLO MAN’S COLLECTION
CFE: 02.01.08, 21.03.07, 26.11.21, 29.01.13
25, 35
CERAN IÇ VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Dereboyu Cd. Yesim
Apt. No.56/1/AMecidiyeköyIstanbul (TR)
2017 05 16
2017 07 31
2017 07 13

1353889
Sensitive Quality Brand
CFE: 20.05.25, 27.05.03, 29.01.13
16
ROTO-CART spa, Via Mussa, 30-Z.I.I-35017 PIOMBINO DESE (PD) (IT)
2016 09 27
2017 07 24
2017 07 06

1355289
M grillcafe
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
16, 21, 29, 30, 35, 43
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „GUSTUS”,
M. Levshinsky per., 10, of. 3, pom. IVRU-119034 Moscow (RU)
2016 11 03
2017 07 31
2017 07 13

1353904
Creamoire DESSERTS
CFE: 25.03.01, 27.03.01, 29.01.12
29, 30
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu «CHIGRINOV»,
vul. Klochkivska, 339Kharkiv 61051 (UA)
2016 11 18
2017 07 24
2017 07 06

1355293
like u
CFE: 27.03.01
16, 18
Oleh Yuriiovych Polishchuk,
Akademika Lazarenka street, 48 A, apartment 100Lviv 79026 (UA)
2016 11 29
2017 07 31
2017 07 13

Nr 5/2018
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1355294
DAFNI black
CFE: 27.05.10
8, 21
DAFNI HAIR PRODUCTS LTD, 11 HayetziraRaanana (IL)
2017 01 19
2017 07 31
2017 07 13
1355295
DAFNI go
CFE: 27.05.10
8, 21
DAFNI HAIR PRODUCTS LTD, 11 HayetziraRaanana (IL)
2017 01 19
2017 07 31
2017 07 13
1355350
SAFIRA
23, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Inno trade”,
kab.5, of. 1A, d. 7ul. Proletarskaya 1-ya210002 Vitebsk (BY)
2017 01 30
2017 07 31
2017 07 13
1355372
RUIXING
CFE: 27.05.01
7
CHEN QI-AN, No. 96 Hantian New Street,Tangxia Town,
Ruian City Zhejiang Province (CN)
2016 10 24
2017 07 31
2017 07 13
1355382
ASP
CFE: 27.05.19
12
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo „R & A Partner Consulting”,
Gruzinskij pereulok, d. 3, str. 1RU-123056 Moscow (RU)
2016 12 21
2017 07 31
2017 07 13
1355392
Siberian way
33
LINN MARKETING INC.,
Belize Marina Towers, Suite 303,Newtown BarracksBelize City (BZ)
2017 03 03
2017 07 31
2017 07 13
1355427
Nutriliq’
31
Südzucker AG, Maximilianstraße 1068165 Mannheim (DE)
2017 03 02
2017 07 31
2017 07 13
1355428
GENESIS
Intersport Austria Gesellschaft m.b.H.,
Flugplatzstraße 10A-4600 Wels (AT)
2017 02 13
2017 07 31

25
2017 07 13

1355446
WITT/KIEFFER
35
Witt/Kieffer Inc., Suite 510,2015 Spring RoadOak Brook IL 60523 (US)
2017 05 16
2017 07 31
2017 07 13
1355465
MAGICLOUD
CFE: 26.02.01, 27.05.01, 28.03.00
41
Magicloud Stock Limited Company, (Stationed in Shenzhen
QianhaiCommerce Secretariat Co., Ltd.),Room 201, Block A,No.1,
Qianwan Road 1,Qianhai Shenzhen&HongkongCooperative
District, Shenzhen (CN)
2017 01 23
2017 07 31
2017 07 13
1356029
Akvateks
CFE: 27.05.01, 05.03.15, 28.05.00
1, 2, 5
Limited Liability Company „Scientific and production enterprise
Rogneda”, Dorozhnaja str., 4B,g. Staraya Kupavna,Noginskij
districtRU-142450 Moscow region (RU)
2017 01 23
2017 08 07
2017 07 20
1356049
RISE OF RA
CFE: 03.07.17, 27.05.02, 29.01.12
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”
Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 10 19
2017 08 07

9, 28
2017 07 20

1356067
Green Cut
3, 7, 8
JÖST GmbH, Beerfeldener Str. 7769483 Wald-Michelbach (DE)
2017 01 14
2017 08 07
2017 07 20
1356075
ROBOTECH A.G automation
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
7, 35, 37
ROBOTECH A.G. ROBOT MAKİNA SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Mehmet Akif
Mah.Bahariye Cad. Serap Sok. No:49İkitelliİstanbul (TR)
2017 03 24
2017 08 07
2017 07 20

1925

1356080
KERUI
CFE: 27.05.17
1
Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd.,
No. 233, Naner Road, Dongying CityShandong Province (CN)
2017 04 03
2017 08 07
2017 07 20
1356132
ROMAX
CFE: 26.03.18, 27.05.01, 29.01.13
25
Limited Liability Company «ECOFOOT»,
Nagorny рr-d, 7,office 58, 59, build. 1,RU-117105 Moscow (RU)
2017 04 28
2017 08 07
2017 07 20
1356968
beauty comes from within
CFE: 05.03.11, 29.01.03
5, 35, 44
”VITASLIM” OOD, j.k. „Geo Milev” bl. 107,vh. A, ap. 1BG-1113 Sofia (BG)
2017 01 16
2017 08 07
2017 07 20
1357236
CFE: 02.01.23, 18.01.21, 26.01.24, 26.02.01
6
JIANGSU HENYUAN GARDEN SUPPLIES CO., LTD., Qianqiao Village,
Lijia Town,Wujin District,Changzhou CityJiangsu Province (CN)
2016 12 20
2017 08 16
2017 07 27
1357246
YAKI
Yiwu Jinmin Electrical Appliances Co., Ltd.,
No. 1701, Liuqing Road,YiwuZhangjiang (CN)
2017 04 28
2017 08 16

9, 11
2017 07 27

1357284
TWINGuide For Non-Invasive and Safe Implant
Surgery
CFE: 19.13.07, 26.13.25, 27.05.09, 29.01.12
10
3DENTAL, Rue Abou el Waqt Residence Arrajaa Immeuble G7
5ème étageCasablanca (MA)
2017 04 21
2017 08 16
2017 07 27
1357295
MAYBELLINE MASTER FAIRY HIGHLIGHT
3
L’OREAL,, 14 Rue RoyaleF-75008 PARIS (FR)
2017 05 18
2017 08 16
2017 07 27
1357296
HELLFEST
CFE: 27.05.22
GERARD DROUOT PRODUCTIONS,
4 RUE CHAUVEAU LAGARDEF-75008 PARIS (FR)
2017 06 09
2017 08 16

16, 25, 41
2017 07 27

1357308
HOMEBEST
CFE: 27.05.01
9
Ningbo Landlink Import & Export Co., Ltd., Room 302, Complex
Building,Yubo West Park, Hushan Street,CixiZhejiang (CN)
2017 01 23
2017 08 16
2017 07 27
1357309
vitoone
CFE: 26.04.18, 27.05.19, 29.01.12
9, 11
RAİNAS ELEKTRİK VE AYDINLATMA MALZEMELERİ İMALAT VE
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Osmangazi Mah. Ahmet Yesevi
Cd. No. 10Esenyurtİstanbul (TR)
2017 03 02
2017 08 16
2017 07 27
1357314
CFE: 26.15.25
9, 11
Yiwu Jinmin Electrical Appliances Co., Ltd., No. 16, West Sitong
Road,Shangxi Town, Yiwu CityZhejiang (CN)
2017 04 28
2017 08 16
2017 07 27
1357340
DOBRO
CFE: 02.01.30, 03.04.18, 05.07.02,
18.01.01, 26.11.01, 29.01.15
29, 41, 43
ŹITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Đakovština 3HR-31000
Osijek (HR)
2017 03 01
2017 08 16
2017 07 27
1357357
MASCOT
CFE: 27.05.01
12
SHENZHEN GBC GLORY BUSINESS CORP., LTD, 39/F, TOWER
B, NEO BUILDING,SOUTH-EAST TRAFFIC INTERCHANGEOF
SHENNAN AVENUE AND XIANGMIHU ROAD,FUTIAN,
SHENZHENGUANGDONG PROVINCE (CN)
2017 05 11
2017 08 16
2017 07 27
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1357358
CFE: 28.03.00
36
Shenzhen Jin Zhan International Jewelry Plaza Co., Ltd., G001,
Jin Zhan Jewelry Plaza,Shuibei Industrial Park,No. 20 of Beili North
Road,Luohu DistrictShenzhen (CN)
2017 05 11
2017 08 16
2017 07 27

1357837
netral
CFE: 27.05.10, 29.01.12
7, 9
NETRAL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.,
Acıdereosb Mah/SemtÇiğdem Sk. No:4 A SariçamAdana (TR)
2017 05 10
2017 08 16
2017 07 27

1357360
HEPPO
CFE: 27.05.17
10
Suzhou Hengxiang Import & Export Co.,Ltd., 18F.,International
Economy and Trade Building,1638 Xihuan Road, Jinchang
District,Suzhou215008 Jiangsu (CN)
2017 05 11
2017 08 16
2017 07 27

1357838
MILLER
CFE: 27.01.01, 27.05.01
7
Shenzhen Miller Sharongda Auto Tech Co., Ltd, 3/4 Store, 3/F,
Yue Hua-Autocity,Taoyuan Road,Luohu District Shenzhen (CN)
2017 05 03
2017 08 16
2017 07 27

1357368
VB
CFE: 05.03.15, 19.03.24, 29.01.14
34
ROZANOV SERGHEI, Str. Smolenskaia 3, ap. 3Kiev (UA)
2016 12 15
2017 08 16
2017 07 27
1357369
AB
CFE: 05.03.15, 19.03.24, 29.01.14
34
ROZANOV SERGHEI, Str. Smolenskaia 3, ap. 3Kiev (UA)
2016 12 15
2017 08 16
2017 07 27
1357436
FITOMAG
CFE: 05.07.13, 26.04.18, 27.03.01, 29.01.13
1, 5
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «FitomagInter»,
Malyi Sukharevskiy per, 9, str. 1, of. 36 RU-127051 Moscow (RU)
2017 03 17
2017 08 16
2017 07 27
1357460
BBQ Grill Party
CFE: 01.15.05, 26.01.05, 27.01.12,
27.05.09, 29.01.15
4, 6, 8, 11, 16, 21, 24, 29, 30, 31
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstraße 3574172
Neckarsulm (DE)
2016 07 11
2017 08 16
2017 07 27
1357494
THE HAPPOS FAMILY
CFE: 27.05.03, 29.01.04
3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32
MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) SA, Findel Business Center,
Complexe B, Rue de TrèvesL-2632 Findel (LU)
2016 12 16
2017 08 16
2017 07 27
1357522
S
CFE: 24.15.01, 27.05.21, 29.01.12
29, 30, 32, 35, 43
Subway IP Inc., 700 S. Royal Poinciana Blvd.,Suite 500Miami
Springs FL 33166 (US)
2017 01 19
2017 08 16
2017 07 27

184
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.
855406
ARX
6, 19, 37
KOVINOPLASTIKA LOŽ-Industria Kovinskih in plastičnih izdelkov
d.d., Cesta 19. Oktobra 57SI-1386 Stari Trg Pri Ložu (SI)
2016 02 10
2016 04 11
2016 02 25
1105604
RISK EXPERTS
CFE: 24.17.09, 26.01.04, 27.05.03, 29.01.13
36, 41, 42
ROBERT POÓR, POVAŽSKÁ 17 SK-831 03 BRATISLAVA (SK)
2011 10 04
2012 04 10
2012 02 16
1119310
Velvet
CFE: 27.05.01
3
REVUELE Ltd., Krasno Selo region,Bratin Dol Str., bl. 26A,
en B,floor 4, app. 27BG-1330 Sofia (BG)
2012 05 04
2012 08 27
2012 07 12

1357794
Georgian Sun
33
Vazisubnis Mamuli LLC, Station Square 20112 Tbilisi (GE)
2017 04 25
2017 08 16
2017 07 27

1150317
PRESTIGE
16, 32, 34, 35
AKTSIONERNO DROUJESTVO „BULGARTABAC-HOLDING”,
„GRAF IGNATIEV” STR. 62 BG-1000 SOFIA (BG)
2012 12 11
2013 04 15
2013 03 07

1357827
Likebook
9
Shenzhen Boyue Technology Co., Ltd.,
Room 401, Unit 3, Block C,Kexing Sience Park,North of Keyuan
Road, Hi-tech Park,Nanshan DistrictShenzhen (CN)
2017 05 03
2017 08 16
2017 07 27

1150368
ROCHER
CFE: 27.05.17
30
FERRERO S.P.A.,
PIAZZALE PIETRO FERRERO, 1 I-12051 ALBA, CUNEO (IT)
2012 12 21
2013 04 15
2013 03 07

1357829
CFE: 28.03.00
9
ShenZhen JWM Electronics Co., Ltd, Room 203, Multiple-use
Building B,Guanlong Village,Xili, Nanshan DistrictShenzhen (CN)
2017 05 03
2017 08 16
2017 07 27

1227166
HW HAIRWAYS
CFE: 03.07.17, 24.01.15, 24.01.18, 24.01.19, 24.01.25, 27.05.22
3
LAURENT COLYNS, RUE DE MONTS 9 B-6250 PONT DE LOUP (BE)
2014 09 23
2015 01 19
2014 12 11

1357830
Dovo
CFE: 26.11.12, 27.05.17
9
ShenZhen JWM Electronics Co., Ltd, Room 203, Multiple-use
Building B,Guanlong Village,Xili, Nanshan DistrictShenzhen (CN)
2017 05 03
2017 08 16
2017 07 27

1238467
CONTRILA
5
EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., KERESZTÚRI ÚT 30-38 H-1106
BUDAPEST (HU)
2014 10 28
2015 04 27
2015 03 12

1357831
BONA
CFE: 28.03.00
40
Shenzhen Bona Pharma Technology Co., Ltd, Bona smart plant,
No. 1,Changxing Road,Guanlan Street,Longhua New Area518110
Shenzhen (CN)
2017 05 03
2017 08 16
2017 07 27

1243496
QUBE
Optiswiss AG, Lyon-Strasse 26CH-4053 Basel (CH)
2015 02 26
2015 06 08

9
2015 04 23

1243766
JP JUSTPLAY
CFE: 26.04.18, 26.04.24, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
25, 35
J.P. S.R.O., STARÁ VAJNORSKÁ 11 SK-831 04 BRATISLAVA (SK)
2015 02 05
2015 06 08
2015 04 23
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1267365
GALENICA
GALENICA s.r.o., Vrbovská 39SK-921 01 Piešťany (SK)
2015 06 03
2015 11 23

3
2015 10 08

1276825
SATLINK
CFE: 27.05.01
9
FUJIAN BAOTONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.,
Jiangnan High TechnologyIndustrial Zone,Licheng District,
QuanzhouFujian (CN)
2015 10 08
2016 01 18
2015 12 03
1278225
CLEOPATRA MENTHOL
CFE: 02.03.16, 25.01.09, 28.01.00, 29.01.13
Eastern Company S.A.E, 450, Ahram StreetGiza (EG)
2015 05 18
2016 02 01

34
2015 12 17

1283196
GJERGJ KASTRIOTI Skenderbeu brandy
CFE: 24.01.03, 25.01.15, 27.05.10, 29.01.14
33
KANTINA E PIJEVE „GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU”
sh.a., Rr. Bajram TushaDurres (AL)
2015 08 27
2016 02 29
2016 01 14
1283224
WELLMAX
CFE: 27.05.01
21
Chen Zhipeng, Huayue Industrial Co., Ltd.,Xinchong Industrial
Area,Lanhe Town, Panyu District,Guangzhou CityGuangdong
Province (CN)
2015 11 26
2016 02 29
2016 01 14

1293921
MY-REX
Müller Glas & Co Handelsgesellschaft mbH,
Landstraße 100A-2464 Göttlesbrunn-Arbesthal (AT)
2015 12 03
2016 05 09

1927
1, 6, 17, 21
2016 03 24

1293965
”Golden Orbital” in Farsi and Latin characters
CFE: 28.19.00
9, 35, 39
Sepahan Battery Industrial Complex Co.,
14th St. Oshtorjan Industrial ZoneIsfahan (IR)
2015 11 30
2016 05 09
2016 03 24
1294755
Kid’s corner „Leo”
Pryvatne Pidpryiemstvo „Neha nova dyzain”,
vul. Stryiska, bud. 30,s. Sokilnyky,
Pustomytivkyyi r-m Lvivska obl. 81130 (UA)
2015 08 17
2016 05 09

28, 35

2016 03 31

1295558
VERSATILE
7, 12
Limited liability company Combine Plant Rostselmash,
Menzhinskogo str., 2RU-344029 Rostov-on-Don (RU)
2016 02 18
2016 05 23
2016 04 14
1296494
tp electric
CFE: 26.15.01, 29.01.12
9
TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ,
Ankara Caddesi No:358/AKemalpasaIzmir (TR)
2016 01 14
2016 06 06
2016 04 28

1284558
LADA XRAY
12
Public Joint-Stock Company „AVTOVAZ”,
Yuzhnoe shosse, 36, RU-445024 Togliatti, Samarskaya oblast (RU)
2015 12 09
2016 03 14
2016 01 28

1300585
ZAPATA
33
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC société anonyme coopérative à capital variable,
26 quai Marcel BoyerF-94200 Ivry sur Seine (FR)
2016 04 12
2016 08 16
2016 06 30

1292849
Genuss Plus
CFE: 04.02.02, 05.03.13,
26.01.16, 26.04.04, 27.05.24
1, 5, 29, 30, 31, 32, 33
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 1630938 Burgwedel (DE)
2015 09 02
2016 04 25
2016 03 17

1308358
STUDIO EVOLUTION
CFE: 04.05.03, 27.03.01, 29.01.13
9, 41, 42
STUDIO EVOLUTION LTD,
Quijano Chambers,P.O. Box 3159,Road TownTORTOLA (VG)
2016 01 25
2016 10 24
2016 09 15

1293920
my Rex
CFE: 26.01.19, 27.05.01
Müller Glas & Co Handelsgesellschaft mbH,
Landstraße 100A-2464 Göttlesbrunn-Arbesthal (AT)
2015 12 03
2016 05 09

1312633
Exotica TASTE THE EXOTIC
CFE: 01.03.01, 27.05.02, 29.01.13
SK Global Brands Ltd,
23 Hanover SquareMayfair, London WS1 1JB (GB)
2016 03 18
2016 11 07

1, 6, 17, 21
2016 03 24

32
2016 10 06
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

185
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub
prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz
przyczynę i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 204824 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 217311 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 217921 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 218071 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 218236 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 219081 Postanowiono opis patentowy ponownie przedrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 221112 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 222683 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 223230 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 223451 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 223992 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 224719 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści
opisu: na str. 2 w wierszu 24 od góry z “encastre” na “encastré” oraz
na stronie 6 w wierszu 20 od dołu z “strony oraz odpowiednio” na
“strony oraz, odpowiednio”
(B1) 224739 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 224786 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 226180 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 226181 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 226288 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 226380 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści
opisu: na str. 5 w wierszu 24 od góry z “przenośnik przekazujący
26” na “przenośnik przekazujący 16” oraz w wierszu 2 od dołu z
“urządzenie tnące 3” na “urządzenie tnące 8”
(B1) 226868 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na błąd w tytule wynalazku: z “Bezluzowa przekładania obiegowa” na “Bezluzowa przekładnia obiegowa”
(B1) 227212 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błąd w tytule wynalazku
(B1) 227295 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 227360 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 227468 Postanowiono sprostować błąd drukarski w treści opisu: na stronie 4 w zastrzeżeniu 1 z “kąt 110o” na „kąt 180o”
(B1) 227565 Postanowiono sprostować błąd drukarski w treści opisu: na str. 8 w wierszu 27 od góry z “otwór wiertło ma” na “otwór
(127) na wiertło ma”
(B1) 227577 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(T3) 2069352 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2069352 B9)
(T3) 2197296 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy w danych bibliograficznych stwierdzone przez EPO (publikacja EP2197296 B8)
(T3) 2488779 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2488779 B9)
(T3) 2524972 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2524972 B9)
(T3) 2793421 Postanowiono sprostować oczywiste omyłki w treści
danych bibliograficznych dot. twórców z „MUHAMMAD KAZMI,
Bromma, SE” na „IANA SIOMINA, Solna, SE; MUHAMMAD KAZMI,
Bromma, SE” (publikacja EBP 40/2017)
(T3) 2822953 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2822953 B9)
OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH
(Y1) 68886 Postanowiono opis wzoru użytkowego ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy
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H. OGŁOSZENIA
186
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, prawa ochronne
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 224668
2014 04 08
01/2017
(-)
2018 01 24
Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 227219
2015 04 27
11/2017
(-)
Proteza ucha środkowego o zmiennej długości
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
Al. Racławickie 1
20-950 Lublin

2018 03 09

(B1) 227220
2015 04 27
11/2017
(-)
Proteza ucha środkowego o zmiennej długości
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
Al. Racławickie 1
20-950 Lublin

2018 03 09

(B1) 227221
2015 04 27
11/2017
(-)
Proteza ucha środkowego o zmiennej długości
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
Al. Racławickie 1
20-950 Lublin

2018 03 09

(B1) 228743
2014 11 04
Uchwyt rury nawojowej
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

05/2018

(-)

2018 01 24

(B1) 228744
2016 01 22
05/2018
Winda załadowcza do rozsiewacza
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2018 01 15

(B1) 228745
2011 10 25
05/2018
(10%) 2017 12 29
Farba antykorozyjna do podłoży stalowych oraz sposób wytwarzania farby antykorozyjnej do podłoży stalowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228746
2012 06 26
05/2018
(10%) 2018 02 12
Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego Ti-SBA-15
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228747
2014 06 06
05/2018
(10%) 2018 01 15
Sposób zwiększenia aktywności fotokatalitycznej farby silikatowej
zawierającej anataz
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228748
2015 01 16
05/2018
(10%) 2018 01 22
Sposób regeneracji złoża adsorbentu z wykorzystaniem ogrzewania mikrofalowego i urządzenie do regeneracji złoża adsorbentu z
wykorzystaniem ogrzewania mikrofalowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228749
2015 02 27
05/2018
(10%) 2018 02 12
Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy, biodegradowalna folia na bazie karboksymetylocelulozy oraz zastosowanie biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228750
2015 05 21
05/2018
(10%) 2018 01 22
Urządzenie do regeneracji złoża adsorbentu z zastosowaniem
ogrzewania mikrofalowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228751
2015 08 24
05/2018
(10%) 2018 01 15
Sposób otrzymywania eteru allilowo-glicydolowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228752
2015 09 29
05/2018
(10%) 2018 01 15
Sposób utleniania limonenu na węglach aktywnych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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(B1) 228753
2016 01 07
05/2018
(10%) 2018 02 12
Klej rozpuszczalnikowy do klejenia miękkiego poli(chlorku winylu)
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 228761
2016 05 13
05/2018
(-)
2018 01 25
Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksy-17a-oxa-D-homo-androst5-en-17-onu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) 228754
2016 01 07
05/2018
(10%) 2018 01 12
Transferowa samoprzylepna taśma z klejem na bazie poliakrylanów
o zwiększonej kohezji i sposób zwiększania kohezji bezrozpuszczalnikowych klejów samoprzylepnych na bazie poliakrylanów
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 228762
2016 05 13
05/2018
(-)
2018 01 25
Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksyandrost-5-en-17-onu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) 228755
2016 04 25
05/2018
(10%) 2018 01 15
Sposób wytwarzania silikonowo-akrylanowych jednostronnych
taśm samoprzylepnych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228756
2016 04 25
05/2018
(10%) 2018 01 15
Sposób wytwarzania silikonowo-akrylanowych jednostronnych
taśm samoprzylepnych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228757
2016 04 28
05/2018
(10%) 2018 01 15
Sposób wytwarzania samoprzylepnej masy montażowej
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228758
2016 04 28
05/2018
(10%) 2018 01 15
Sposób wytwarzania samoprzylepnej pasty o zwiększonej odporności termicznej
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228759
2014 08 08
05/2018
(-)
2018 01 09
Nowy szczep grzyba Trichoderma atroviride G79/11, sposób
otrzymywania biopreparatu do fermentacji metanowej odpadów
organicznych z wykorzystaniem tego szczepu oraz sposób prowadzenia fermentacji metanowej odpadów organicznych z zastosowaniem biopreparatu.
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-280 Lublin
(B1) 228760
2014 09 09
05/2018
(-)
Osłona betonowego krawężnika drogowego
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
ul. S. Żeromskiego 116
90-924 Łódź;
PREŚ ADAM
ul. Dywizjonu 303 nr 34
94-237 Łódź;
ROMANOWSKI PAWEŁ
ul. L. Białego 5 m. 34
92-414 Łódź;
STEFANKIEWICZ JAKUB
ul. Obrońców Pokoju 15
95-100 Zgierz

2018 01 30

(B1) 228763
2016 05 13
05/2018
(-)
2018 01 25
Sposób wytwarzania7α-hydroksyandrost-4-en-3,17-dionu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228764
2016 05 13
05/2018
(-)
2018 01 25
Sposób wytwarzania 6β-hydroksyandrost-4-en-3,11,17-trionu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
PRAWA OCHRONNE
(Y1) 70002
2015 04 13
5/2018
(-)
2018 02 26
Urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin

187
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer
i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek,
numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.
(T3) 2158901
Lizynian α-aztreonamu
DPO.0508 2018 03 12
Gilead Sciences, Inc., FOSTER CITY, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/09/543/001 2009 09 21 CAYSTON – AZTREONAM
(T3) 2865422
Pochodne alfa-MSH do leczenia fotodermatoz
DPO.0509 2018 04 04
Clinuvel Pharmaceuticals Limited, MELBOURNE, Australia
EU/1/14/969 2014 12 22 SCENESSE – AFAMELANOTYD
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
ZNAKI TOWAROWE
295 650 w WUP nr 09/2017 r. na str. 3174 w łamie lewym, wiersz 20
zamieszczono błędny wykaz towarów:
Jest: 9 baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych
do podgrzewania tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych, ładowarki baterii do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu; ładowarki USB do papierosów elektronicznych; ładowarki USB
do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu; ładowarki samochodowe do papierosów
elektronicznych; ładowarki samochodowe do urządzeń
stosowanych do podgrzewania tytoniu; elektroniczne
papierośnice wielorazowego użytku, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania
tytoniu; baterie do papierosów elektrycznych; baterie
do urządzeń elektronicznych stosowanych do żarzenia
tytoniu, ładowarki baterii do urządzeń elektronicznych
stosowanych do żarzenia tytoniu; ładowarki USB do urządzeń elektronicznych stosowanych do żarzenia tytoniu;
ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych
do żarzenia tytoniu; ładunki, części i akcesoria stosowane
do urządzeń do żarzenia tytoniu; 11 urządzenia do podgrzewania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych; urządzenia do podgrzewania płynów; urządzenia do wytwarzania pary; elektroniczne aparaty wyparne; elektroniczne
urządzenia do odparowywania dymu; urządzenia do spalania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych; odparowywacze zasilane elektrycznie; 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym; wyroby tytoniowe, cygara,
papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania
papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek; snus; substytuty tytoniu (nie do celów
medycznych); przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułka
do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń
nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu; zapałki; laseczki tytoniowe, grzane
wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne do podgrzewania papierosów; urządzenia elektroniczne do palenia
tytoniu; papierosy elektroniczne; papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych; urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowych; przybory dla palaczy papierosów elektronicznych;
ładunki, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria
stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń
do podgrzewania tytoniu; papierosy aromatyzowane,
przyrządy elektroniczne żarzenia papierosów; urządzenia do odparowywania tytoniu, wyrobów tytoniowych
oraz substytutów tytoniu; części i akcesoria stosowane
do urządzeń do żarzenia tytoniu;
Powinno być: 9 baterie do urządzeń elektronicznych
stosowanych do podgrzewania tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych, ładowarki baterii
do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu; ładowarki USB do papierosów elektronicznych; ładowarki USB do urządzeń elektronicznych
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stosowanych do podgrzewania tytoniu; ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych; ładowarki
samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania tytoniu; elektroniczne papierośnice wielorazowego
użytku, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria
stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu; baterie do papierosów
elektrycznych; baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych do żarzenia tytoniu, ładowarki baterii do urządzeń elektronicznych stosowanych do żarzenia tytoniu;
ładowarki USB do urządzeń elektronicznych stosowanych
do żarzenia tytoniu; ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do żarzenia tytoniu; ładunki, części
i akcesoria stosowane do urządzeń do żarzenia tytoniu;
11 urządzenia do podgrzewania tytoniu oraz wyrobów
tytoniowych; urządzenia do podgrzewania płynów;
urządzenia do wytwarzania pary; elektroniczne aparaty
wyparne; elektroniczne urządzenia do odparowywania
dymu; urządzenia do spalania tytoniu oraz wyrobów
tytoniowych; odparowywacze zasilane elektrycznie; 34
tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym;
wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń
do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek,
tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek; snus; substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych); przybory dla palaczy,
ustniki oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów,
pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali
szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu; zapałki; laseczki tytoniowe, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy
elektroniczne do podgrzewania papierosów; urządzenia
elektroniczne do palenia tytoniu; papierosy elektroniczne; papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik
dla papierosów tradycyjnych; urządzenia elektroniczne
do inhalacji nikotynowych; przybory dla palaczy papierosów elektronicznych; ładunki, urządzenia do wygaszania
oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu; papierosy aromatyzowane, przyrządy elektroniczne żarzenia
papierosów; urządzenia do odparowywania tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz substytutów tytoniu; części i akcesoria stosowane do urządzeń do żarzenia tytoniu; 9 towary/usługi z pierwszeństwem od dnia 2013-12-12 28286
AD: baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych
do podgrzewania tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych, ładowarki baterii do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu; ładowarki USB do papierosów elektronicznych; ładowarki USB
do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu; ładowarki samochodowe do papierosów
elektronicznych; ładowarki samochodowe do urządzeń
stosowanych do podgrzewania tytoniu; elektroniczne
papierośnice wielorazowego użytku, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania
tytoniu;11 towary/usługi z pierwszeństwem od dnia 201312-12 28286 AD: Urządzenia do podgrzewania tytoniu
oraz wyrobów tytoniowych; urządzenia do podgrzewania płynów; urządzenia do wytwarzania pary; 34 towary/
usługi z pierwszeństwem od dnia 2013-12-12 28286 AD:
tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym;
wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń
do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek,
tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek; snus; substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych); przybory dla palaczy,
ustniki oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów,
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pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali
szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu; zapałki; laseczki tytoniowe, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy
elektroniczne do podgrzewania papierosów; urządzenia
elektroniczne do palenia tytoniu; papierosy elektroniczne; papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych; urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowych; przybory dla palaczy
papierosów elektronicznych; ładunki, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane do papierosów
elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu

Nr 5/2018
WZORY UŻYTKOWE

W WUP nr 4/2018 w spisie treści, CZĘŚĆ II - OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH oraz na stronie 1238 w sekcji B. WZORY UŻYTKOWE podano błędny zakres numerów udzielonych praw ochronnych:
Jest „od nr. 69487 do nr. 69920”
Powinno być „od nr. 69847 do nr. 69920”

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Znaków Towarowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• badanie ustawowych warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem zgłoszeń
znaków towarowych.
Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe prawnicze,
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• dobra znajomość języka niemieckiego 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,
• 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: 22 06 2018
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DT”
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku
z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty
i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta
zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 lub 22 57 90 067.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192. Kontakt do Inspektora ochrony danych
– adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne
rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
oraz ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane mogą być udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom
publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych
przepisów prawa lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu
pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia
udziału w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych
w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Dane te zostaną przez administratora bezzwłocznie usunięte.
CV kandydatek/kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres
6 miesięcy na ewentualne potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenia w swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”
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