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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)
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A01C 23/04 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
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(22) 2015 10 28
(72) KULIKOWSKI EDWARD, Kraków (PL)
(73) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów (PL)
(54) Lanca urządzenia wtłaczającego do gleby mieszankę żelową dla
przetwarzania środowiska glebowego roślin, zwłaszcza dla drzew
oraz sposób przetwarzania środowiska glebowego dla roślin, zwłasz‑
cza dla drzew
B1 (11) 229189
(41) 2017 05 08
(51) A01C 23/02 (2006.01)
A01C 23/04 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
(21) 414599
(22) 2015 10 28
(72) KULIKOWSKI EDWARD, Kraków (PL)
(73) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów (PL)
(54) Sposób przetwarzania środowiska glebowego dla roślin,
zwłaszcza na dużych powierzchniach trawników oraz urządzenie
dla przetwarzania środowiska glebowego roślin, zwłaszcza na du‑
żych powierzchniach trawników
B1 (11) 229162
(41) 2017 01 30
(51) A01K 31/18 (2006.01)
(21) 413333
(22) 2015 07 29
(72) SOBCZAK GRZEGORZ, Elbląg (PL)
(73) LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg (PL)
(54) Budka lęgowa dla ptaków umieszczana wewnątrz zewnętrznej
oprawy oświetleniowej
B1 (11) 229117
(41) 2017 01 02
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 412794
(22) 2015 06 24
(72) WIJASZKA PAWEŁ, Klementowice (PL)
(73) WIJASZKA PAWEŁ, Klementowice (PL)
(54) Przystawka wentylatorowa do opryskiwacza sadowniczego
B1 (11) 229053
(41) 2015 04 13
(51) A01N 25/32 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01N 59/08 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 408074
(22) 2012 11 02
(30) 1119534.4
2011 11 14

GB

(86) 2012 11 02
PCT/CN12/83986
(87) 2013 05 23
WO13/071824
(72) BRISTOW JAMES TIMOTHY, Hongkong (CN)
(73) Rotam Agrochem International Company Limited, Hongkong (CN)
(54) Sposób zmniejszania fitotoksyczności powodowanej przez
triazolowy środek grzybobójczy i zastosowanie mikroelementu
do zmniejszenia efektów fitotoksycznych triazolowego środka grzy‑
bobójczego na roślinie docelowej
B1 (11) 229207
(41) 2011 11 07
(51) A01N 59/16 (2006.01)
A61L 12/08 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01N 43/16 (2006.01)
A01N 37/40 (2006.01)
A61L 12/06 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 31/16 (2006.01)
(21) 391056
(22) 2010 04 26
(72) ŁABUZ PRZEMYSŁAW, Kraków (PL); MACYK WOJCIECH,
Kryspinów (PL); STOCHEL GRAŻYNA, Kraków (PL); HECZKO PIOTR
B., Kraków (PL); STRUS MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Kompozycja w postaci płynu do pielęgnacji soczewek kontak‑
towych i materiałów medycznych
B1 (11) 229153
(41) 2013 03 18
(51) A23B 4/044 (2006.01)
(21) 396408
(22) 2011 09 07
(72) ANDRUSZKIEWICZ ZBIGNIEW, Łódź (PL)
(73) ANDRUSZKIEWICZ ZBIGNIEW, Łódź (PL)
(54) Wędzarnia domowa
B1 (11) 229183
(41) 2016 04 11
(51) A23D 9/02 (2006.01)
(21) 409695
(22) 2014 10 03
(72) TYNEK MARIA, Gdańsk (PL); BARTOSZEK‑PĄCZKOWSKA
AGNIESZKA, Gdańsk (PL); KUSZNIEREWICZ BARBARA, Gdańsk (PL);
LEWANDOWSKA ANNA, Gdańsk (PL); SADOWSKA SYLWIA,
Raciąż (PL); ZIELIŃSKI DARIUSZ BARNABA, Łódź (PL); NOWAK
ZBIGNIEW, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania oleju ze śliwki mirabelki
B1 (11) 229252
(41) 2017 10 23
(51) A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23K 20/26 (2016.01)
A23K 40/10 (2016.01)
A23K 50/10 (2016.01)
(21) 416942
(22) 2016 04 22
(72) DZIEDZIC ROMAN, Dąbrowica (PL); BEEGER SŁAWOMIR,
Lublin (PL); WÓJCIK MARIUSZ, Lublin (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Granulowana mieszanka pokarmowa dla zwierząt leśnych,
zwłaszcza jeleniowatych
B1 (11) 229094
(41) 2015 03 30
(51) A23L 7/178 (2016.01)
A23L 7/126 (2016.01)
(21) 405442
(22) 2013 09 25
(72) OLENIACZ ANDRZEJ, Krzeszów (PL)
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(54) Wieloskładnikowa przekąska zbożowa oraz sposób jej wy‑
twarzania
B1 (11) 229085
(41) 2014 06 23
(51) A41D 1/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A44B 18/00 (2006.01)
H01F 7/02 (2006.01)
(21) 401999
(22) 2012 12 12
(72) ROBAK DOROTA, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) ROBAK DOROTA, Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Sposób łączenia elementów odzieży
B1 (11) 229095
(41) 2014 10 13
(51) A41D 13/00 (2006.01)
C07D 233/84 (2006.01)
(21) 406045
(22) 2013 11 14
(72) ZWOLIŃSKA MAGDALENA, Strzelno (PL); BOGDAN ANNA,
Józefosław (PL); SAWIŃSKI WOJCIECH, Wałbrzych (PL); FEDER
‑KUBIS JOANNA, Wrocław (PL); KOŹLECKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie bromku 1‑ dodecylo‑ 3-metyloimidazolu
jako związku zmiennofazowego do zastosowania w odzieży
chłodzącej
B1 (11) 229203
(41) 2016 10 10
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61M 37/00 (2006.01)
(21) 411869
(22) 2015 04 02
(72) ZIMNIEWSKA MAŁGORZATA,
Przyźmierowo (PL); KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); FRYDRYCH
IWONA, Stróża (PL); MIKOŁAJCZAK PRZEMYSŁAW, Poznań (PL);
SCHMIDT‑PRZEWOŹNA KATARZYNA, Poznań (PL); PAWLACZYK
MARIOLA, Poznań (PL); CICHOCKA AGNIESZKA, Łódź (PL);
URBANIAK MONIKA, Łódź (PL); HERCZYŃSKA LUCYNA, Łódź (PL);
KOWALSKA STANISŁAWA, Łódź (PL); KOMISARCZYK AGNIESZKA,
Łódź (PL); ROMANOWSKA BARBARA, Łódź (PL); MUZYCZEK
MAŁGORZATA, Poznań (PL); BANACH JOANNA, Poznań (PL);
GROMEK MARTA, Koziegłowy (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN
ZIELARSKICH, Poznań (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL);
PRZEDSIĘBIORSTWO MARKO‑KOLOR SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(54) Odzież działająca jako suplement opatrunku w terapii chorób
dermatologicznych
B1 (11) 229174
(41) 2015 10 12
(51) A47C 19/02 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
(21) 407755
(22) 2014 03 31
(72) BŁAŻEK PIOTR, Kępno (PL)
(73) AKCES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mianowice (PL)
(54) Rozpórka skrzyni mebla tapicerowanego
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B1 (11) 229256
(41) 2013 08 19
(51) A47K 11/06 (2006.01)
(21) 398090
(22) 2012 02 13
(72) ZAWROTNIAK BOŻENA, Kraków (PL); PANCERZ JANUSZ,
Kraków (PL)
(73) ZAWROTNIAK BOŻENA, Kraków (PL); PANCERZ JANUSZ,
Kraków (PL)
(54) Rozkładany jednorazowy nocnik
B1 (11) 229132
(41) 2016 02 01
(51) A61B 1/00 (2006.01)
A61B 1/04 (2006.01)
A61B 1/06 (2006.01)
A61B 1/267 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
H02J 50/00 (2016.01)
(21) 408919
(22) 2014 07 18
(72) SOVA JAROSŁAW, Sopot (PL); MAZUR LESZEK TADEUSZ,
Gdańsk (PL)
(73) SINUTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Endoskopowe urządzenie diagnostyczne, zwłaszcza do wizu‑
alnej oceny migdałka gardłowego oraz krtani i strun głosowych
B1 (11) 229076
(41) 2012 01 30
(51) A61B 3/113 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06K 9/36 (2006.01)
(21) 391974
(22) 2010 07 27
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); RYBACKI RAFAŁ,
Ostróda (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do pomiaru położenia punktu fiksacji wzroku użytkow‑
nika na powierzchni ekranu komputerowego
B1 (11) 229077
(41) 2014 03 31
(51) A61B 5/0205 (2006.01)
(21) 400954
(22) 2012 09 27
(72) BUJNOWSKI ADAM, Jankowo Gdańskie (PL); RUMIŃSKI JACEK,
Gdańsk (PL); WTOREK JERZY, Jankowo Gdańskie (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru obecności i aktywności osoby kąpiącej
się w wannie
B1 (11) 229141
(41) 2015 10 26
(51) A61B 10/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
G01K 11/16 (2006.01)
(62) 398030
(21) 413350
(22) 2012 02 06
(72) STĘPIEŃ JACEK BERNARD, Warszawa (PL); JAREMEK HENRYK,
Warszawa (PL); PIELAK GRZEGORZ FRANCISZEK, Izbica (PL)
(73) BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Szeligi (PL)
(54) Zastosowanie zestawu trzech matryc ciekłokrystalicznych
do wykrywania anomalii termicznych na powierzchni gruczołu
piersiowego
B1 (11) 229118
(41) 2016 03 14
(51) A61B 17/11 (2006.01)
(21) 409429
(22) 2014 09 09
(72) SZARANIEC BARBARA, Zagacie (PL); GRYŃ KAROL, Kielce (PL);
MAZURKIEWICZ STANISŁAW, Kraków (PL); DROP ROMUALD,
Kraków (PL); WOŹNY ZENON, Warszawa (PL); MAJCHER PAWEŁ,
Nowy Sącz (PL); WIECZOREK JAROSŁAW, Kraków (PL); CYGAN
RAFAŁ, Złotniki (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL); POLITECHNIKA
KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Pierścienie do zespalania jelit
B1 (11) 229148
(41) 2017 04 24
(51) A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61C 13/00 (2006.01)
A61C 13/007 (2006.01)
A61L 27/00 (2006.01)
(21) 414423
(22) 2015 10 19
(72) DOBRZAŃSKA‑DANIKIEWICZ ANNA, Gliwice (PL); MALARA
PIOTR, Mikołów (PL); DOBRZAŃSKI LECH, Gliwice (PL); ACHTELIK
‑FRANCZAK ANNA, Tychy (PL); GAWEŁ TOMASZ, Dąbrowa
Górnicza (PL); DOBRZAŃSKI LESZEK, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Implanto‑skafold lub proteza elementów anatomicznych ukła‑
du stomatognatycznego oraz twarzoczaszki
B1 (11) 229149
(41) 2017 04 24
(51) A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
A61L 27/00 (2006.01)
(21) 414424
(22) 2015 10 19
(72) DOBRZAŃSKA‑DANIKIEWICZ ANNA, Gliwice (PL); MALARA
PIOTR, Mikołów (PL); DOBRZAŃSKI LECH, Gliwice (PL); ACHTELIK
‑FRANCZAK ANNA, Tychy (PL); GAWEŁ TOMASZ, Dąbrowa
Górnicza (PL); DOBRZAŃSKI LESZEK, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Implanto‑skafold kostny
B1 (11) 229224
(41) 2015 10 26
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 407882
(22) 2014 04 14
(72) WIAK SŁAWOMIR, Bukowiec (PL); PYĆ TOMASZ, Łódź (PL);
TIMOFEEV VLADIMIR, Velikiy Novgorod (RU); POPSUI SERGEI,
Sankt‑Petersburg (RU); KAPRALOV GUENNADY, Velikiy
Novgorod (RU)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym i zmienną bazą
B1 (11) 229220
(41) 2015 06 22
(51) A61K 6/00 (2006.01)
A61K 8/21 (2006.01)
A61K 8/24 (2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
(21) 406423
(22) 2013 12 09
(72) BANACH MARCIN, Pałecznica (PL); PULIT JOLANTA,
Alwernia (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesiny do wytwarzania kompozycji
stomatologicznych
B1 (11) 229225
(41) 2015 04 13
(51) A61K 9/14 (2006.01)
A61K 47/18 (2017.01)
A61K 8/02 (2006.01)
(21) 408053
(22) 2014 04 29
(72) WIERCIGROCH KATARZYNA, Świebodzice (PL); WILK
KAZIMIERA ANNA, Wrocław (PL); LEWIŃSKA AGNIESZKA,
Kalisz (PL); BAZYLIŃSKA URSZULA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Nanocząstki lipidowe i sposób ich wytwarzania
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B1 (11) 229276
(41) 2017 01 30
(51) A61K 9/51 (2006.01)
A61K 8/11 (2006.01)
B01J 13/02 (2006.01)
(21) 413155
(22) 2015 07 17
(72) ZAPATOCZNY SZCZEPAN, Kraków (PL); SZAFRANIEC JOANNA,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Nanokapsuła do przenoszenia związku lipofilowego i sposób
jej wytwarzania
B1 (11) 229277
(41) 2017 01 30
(51) A61K 31/66 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 413297
(22) 2015 07 28
(72) BAŁCZEWSKI PIOTR, Łódź (PL); SKALIK JOANNA,
Kłomnice (PL); NAWROT BARBARA, Dabrówka Wielka (PL); CIEŚLAK
MARCIN, Łódź (PL); KAŹMIERCZAK‑BARAŃSKA JULIA, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie medyczne soli trifenylofosfoniowych
B1 (11) 229222
(41) 2015 06 22
(51) A61K 31/167 (2006.01)
A61K 31/135 (2006.01)
A61P 29/02 (2006.01)
A61P 17/04 (2006.01)
(21) 406602
(22) 2013 12 19
(72) PADUSZYŃSKI PIOTR, Skomlin (PL); POTACZEK PIOTR,
Wrocław (PL); NIEZGODA KAROLINA, Częstochowa (PL); SZURA
DOROTA, Zawonia (PL); HAN STANISŁAW, Wrocław (PL); HAN
TOMASZ, Wrocław (PL); KARŁOWICZ‑BODALSKA KATARZYNA,
Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO‑LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL); CENTRUM
BADAWCZO‑ROZWOJOWE NOVASOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja do stosowania na skórę oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 229272
(41) 2016 11 07
(51) A61K 31/505 (2006.01)
A61P 39/00 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
(21) 412197
(22) 2015 04 30
(72) BOWNIK ADAM, Lublin (PL); STĘPNIEWSKA ZOFIA, Lublin (PL)
(73) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II,
Lublin (PL)
(54) Zastosowanie ektoiny jako czynnika ochronnego przed dzia‑
łaniem toksyn bakteryjnych
B1 (11) 229273
(41) 2016 12 05
(51) A61K 31/506 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
(21) 412499
(22) 2015 05 27
(72) NAWROCKI RYSZARD, Warszawa (PL); HEJDUK ARKADIUSZ,
Wiązowna (PL); OSIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK‑AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna metanosulfonianu imatinibu od‑
powiednia do napełniania jednostkowych postaci dawkowania oraz
sposób jej wytwarzania
B1 (11) 229133
(41) 2016 12 19
(51) A61K 31/727 (2006.01)
A61K 31/7048 (2006.01)
A61P 9/14 (2006.01)
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(21) 412721
(22) 2015 06 15
(72) SADŁEK JAROSŁAW, Wrocław (PL); SADŁEK WOJCIECH,
Wrocław (PL)
(73) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mirków (PL)
(54) Biodostępna kompozycja flawonoidów zawierających ramnozę
oraz jej zastosowanie
B1 (11) 229221
(41) 2015 06 22
(51) A61K 36/185 (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)
(21) 406443
(22) 2013 12 09
(72) PIŁAT BEATA, Porbady (PL); ZADERNOWSKI RYSZARD,
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowo
‑karotenoidowego z owoców rokitnika
B1 (11) 229262
(41) 2016 02 29
(51) A61K 38/16 (2006.01)
A61K 38/46 (2006.01)
C12N 9/14 (2006.01)
C12N 9/36 (2006.01)
(21) 409283
(22) 2014 08 27
(72) ŁOBOCKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); GOZDEK
AGNIESZKA, Warszawa (PL); KOSAKOWSKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); RÓŻYCKA ALEKSANDRA, Mrozy (PL); WEBER
‑DĄBROWSKA BEATA, Wrocław (PL); GÓRSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Polipeptyd zdolny do trawienia peptydoglikanu, jego zastoso‑
wania oraz kodujący go polinukleotyd
B1 (11) 229263
(41) 2016 07 04
(51) A61K 38/28 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
C08J 9/26 (2006.01)
C08F 2/00 (2006.01)
C08G 77/10 (2006.01)
A61K 47/30 (2006.01)
C09C 3/12 (2006.01)
C09D 7/80 (2018.01)
(21) 410783
(22) 2014 12 24
(72) BALCERZAK JUSTYNA, Łabiszyn (PL); DZIĘCIELEWSKI IGOR,
Warszawa (PL); DZWOLAK WOJCIECH, Warszawa (PL); GRZEGORY
IZABELLA, Warszawa (PL); KLEIN EWELINA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału porowatego oraz jego zasto‑
sowanie do wytwarzania leku i/lub pigmentu
B1 (11) 229194
(41) 2017 06 19
(51) A61K 39/02 (2006.01)
A61K 39/385 (2006.01)
A61K 47/50 (2017.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 415211
(22) 2015 12 09
(72) BOBKO EWELINA, Siechnice (PL); ŁUGOWSKI CZESŁAW,
Wrocław (PL); JACHYMEK WOJCIECH, Wrocław (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Neoglikokoniugat oligocukru Escherichia coli R1 LOS i tokso‑
idu Clostridium difficile oraz jego zastosowanie w szczepionkach
przeciwbakteryjnych
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B1 (11) 229124
(41) 2016 08 16
(51) A61K 39/145 (2006.01)
(21) 411230
(22) 2015 02 10
(72) ZAGÓRSKI‑OSTOJA WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL);
SIRKO AGNIESZKA, Warszawa (PL); GÓRA‑SOCHACKA ANNA,
Warszawa (PL); KUDLA GRZEGORZ, Edinburgh (GD); STACHYRA
ANNA, Warszawa (PL); REDKIEWICZ PATRYCJA, Tłuszcz (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Szczepionka DNA skierowana przeciwko wirusowi grypy
H5N1, zmodyfikowana sekwencja nukleotydowa oraz zastosowa‑
nie zmodyfikowanej nukleotydowej sekwencji do wytwarzania
szczepionki
B1 (11) 229139
(41) 2017 03 13
(51) A61K 51/04 (2006.01)
A61K 103/00 (2006.01)
A61K 103/30 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 413707
(22) 2015 08 27
(72) GNIAZDOWSKA EWA, Warszawa (PL); KOŹMIŃSKI
PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Diagnostyczny lub terapeutyczny radiofarmaceutyk recepto‑
rowy posiadający powinowactwo do receptora Her‑2, sposób jego
wytwarzania oraz jego zastosowanie
B1 (11) 229072
(41) 2017 05 08
(51) A61K 51/04 (2006.01)
A61K 51/08 (2006.01)
A61K 103/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 414525
(22) 2015 10 26
(72) GNIAZDOWSKA EWA, Warszawa (PL); KOŹMIŃSKI
PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Diagnostyczny i/lub terapeutyczny radiofarmaceutyk recep‑
torowy posiadający powinowactwo do receptora NK1, sposób jego
wytwarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 229184
(41) 2016 10 10
(51) A61L 2/00 (2006.01)
A61L 2/12 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
H05B 6/80 (2006.01)
(21) 411883
(22) 2015 04 03
(72) KRAJCZYŃSKI MAREK, Gdynia (PL)
(73) ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Dwór (PL)
(54) Sposób i układ do sterylizacji mikrofalowej mediów płynnych
B1 (11) 229219
(41) 2015 06 08
(51) A61L 15/18 (2006.01)
A61L 15/32 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 406213
(22) 2013 11 25
(72) BANACH MARCIN, Pałecznica (PL); PULIT JOLANTA,
Alwernia (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229073
(41) 2017 08 28
(51) A61M 5/20 (2006.01)
(21) 416191
(22) 2016 02 19
(72) STEFAŃSKI ADAM, Gniezno (PL); PLATONOFF ALBERTO
LOZANO, Szczecin (PL)
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(73) COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Mechanizm wskaźnikowy urządzenia do wstrzykiwania sub‑
stancji farmaceutycznej i urządzenie do wstrzykiwania zawierające
taki mechanizm wskaźnikowy
B1 (11) 229250
(41) 2017 08 16
(51) A61M 16/00 (2006.01)
A61M 16/06 (2006.01)
A61M 16/08 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 18/08 (2006.01)
(21) 416104
(22) 2016 02 11
(72) KUKWA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ŚMIEJA MICHAŁ,
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL); KUKWA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ŚMIEJA MICHAŁ,
Olsztyn (PL)
(54) Maska oddechowa, zwłaszcza do pomiarów przepływu powie‑
trza podczas snu
B1 (11) 229160
(41) 2017 09 11
(51) A61M 16/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
(21) 416409
(22) 2016 03 07
(72) DZIĘBOWSKI ARKADIUSZ, Łódź (PL); DOBROWOLSKI PIOTR,
Łódź (PL)
(73) OXYLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice (PL)
(54) Sposób mocowania uszczelki piankowej do czaszy półmaski
filtrującej i urządzenie do mocowania uszczelki piankowej do czaszy
półmaski filtrującej
B1 (11) 229063
(41) 2015 11 09
(51) A61M 29/00 (2006.01)
A61F 2/82 (2013.01)
A61F 2/20 (2006.01)
A61M 25/04 (2006.01)
(21) 408056
(22) 2014 04 29
(72) WICZKOWSKI EDWARD, Wrocław (PL); RUDNICKI JERZY,
Wrocław (PL); SKIBA KRZYSZTOF, Domasław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Separator strun głosowych
B1 (11) 229122
(41) 2016 09 26
(51) A62B 99/00 (2009.01)
(21) 411595
(22) 2015 03 15
(72) GÓRECKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Wybijak do szyb
B3 (11) 229258
(41) 2017 05 08
(51) A62C 3/04 (2006.01)
(21) 414641
(22) 2015 11 02
(61) 227824
(72) WALO RYSZARD, Olsztyn (PL)
(73) WALO RYSZARD, Olsztyn (PL)
(54) Sposób eliminowania pożarów materiałów sypkich przecho‑
wywanych w silosach
B1 (11) 229084
(51) B01D 53/02 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
(21) 401501

(41) 2014 05 12
(22) 2012 11 07
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(72) KULA PIOTR, Łódź (PL); PIETRASIK ROBERT, Brzeziny (PL);
SZYNKOWSKA MAŁGORZATA IWONA, Łódź (PL); LEŚNIEWSKA
EWA, Łódź (PL); GÓRALSKI JACEK, Katarzynów (PL); NIEDZIELSKI
PIOTR, Dobra Nowiny (PL); ALBIŃSKA JADWIGA, Łódź (PL);
SZAFRAN SŁAWOMIR, Sieradz (PL); MANIECKI TOMASZ,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Wielowarstwowy kompozyt do rewersyjnej sorpcji rtęci oraz
sposób sorpcji i desorpcji rtęci z fazy gazowej
B1 (11) 229048
(41) 2013 11 25
(51) B01D 61/40 (2006.01)
(21) 399286
(22) 2012 05 23
(72) MOSKAL KINGA, Łochów (PL); OBARSKI NORBERT, Kielce (PL);
MOJSKI MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób selektywnego wydzielania związków w warunkach
statycznych
B1 (11) 229091
(41) 2014 10 27
(51) B01D 71/38 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
(21) 403657
(22) 2013 04 24
(72) CHWOJNOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); ŁUKOWSKA
EWA, Warszawa (PL); WOJCIECHOWSKI CEZARY, Sulejówek (PL);
LEWIŃSKA DOROTA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Membrana półprzepuszczalna i sposób jej otrzymywania
B1 (11) 229088
(41) 2013 08 19
(51) B01J 3/00 (2006.01)
(21) 398068
(22) 2012 02 10
(72) HAŁAS STANISŁAW, Lublin (PL); WÓJTOWICZ ARTUR,
Lubartów (PL); SIKORA JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej
B1 (11) 229080
(41) 2013 07 08
(51) B01J 20/04 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
B01D 53/68 (2006.01)
(21) 397566
(22) 2011 12 27
(72) BEMBENEK MICHAŁ, Kraków (PL); BURMISTRZ PIOTR,
Kraków (PL); CZERSKI GRZEGORZ, Kraków (PL); GARA PAWEŁ,
Kraków (PL); HRYNIEWICZ MAREK, Kraków (PL); STRUGAŁA
ANDRZEJ, Kraków (PL); WISŁA‑WALSH EWA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kawałkowego kompozytowego sorbentu
na bazie wodorotlenku wapnia
B1 (11) 229166
(41) 2013 05 27
(51) B01J 21/06 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
(21) 397115
(22) 2011 11 24
(72) JANUS MAGDALENA, Kurów (PL); MORAWSKI ANTONI
WALDEMAR, Szczecin (PL); KAPICA JOANNA, Szczecin (PL);
PRZEPIÓRSKI JACEK, Bezrzecze (PL); MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób modyfikacji ditlenku tytanu do sorpcji SO2 z gazów
B1 (11) 229081
(51) B07B 1/15 (2006.01)
(21) 402726

(41) 2013 11 12
(22) 2013 02 11
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(72) GAWENDA TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sito do materiałów trudno przesiewalnych
B1 (11) 229259
(41) 2016 04 25
(51) B08B 9/08 (2006.01)
(21) 409898
(22) 2014 10 23
(72) WOŁCZYŃSKI TOMASZ, Żory (PL); JAWORSKI ZYGMUNT,
Mszana (PL); MYŚLIWIEC SŁAWOMIR, Żory (PL)
(73) MM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(54) Urządzenie do mycia zbiorników
B1 (11) 229163
(41) 2012 07 30
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
(21) 393713
(22) 2011 01 24
(72) PIESZKA EUGENIUSZ, Gliwice (PL)
(73) PIESZKA EUGENIUSZ, Gliwice (PL)
(54) Sposób ochrony przegrzewaczy pary przed wysokotempera‑
turową korozją chlorkową w kotle spalającym biomasę
B1 (11) 229070
(41) 2017 03 27
(51) B09C 1/10 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 11/14 (2006.01)
(21) 414059
(22) 2015 09 17
(72) WŁÓKA DARIUSZ, Kłobuck (PL); KACPRZAK MAŁGORZATA,
Koziegłówki (PL); GROBELAK ANNA, Kokawa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób otrzymywania biopreparatu o przedłużonym działaniu
organicznej substancji aktywnej
B1 (11) 229127
(41) 2016 09 26
(51) B22F 9/22 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
(21) 411663
(22) 2015 03 19
(72) MAJEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); MICHAŁOWSKI JERZY,
Warszawa (PL); PIĘTASZEWSKI JAN, Warszawa (PL); LESZCZYŃSKA
‑SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL);
DUBRAWSKI MAREK, Gliwice (PL); CHMIELARZ ANDRZEJ,
Gliwice (PL); KOPYTO DOROTA, Gliwice (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL);
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); ZAKŁAD
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania proszku ren‑nikiel z zastosowaniem re‑
nianu (VII) tetraaminaniklu (II)
B1 (11) 229192
(41) 2017 06 05
(51) B24B 23/02 (2006.01)
B24D 3/00 (2006.01)
B24D 3/28 (2006.01)
B24D 3/34 (2006.01)
(21) 414987
(22) 2015 11 27
(72) RÓG STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) RÓG STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PENTAR, Warszawa (PL)
(54) Talerzowa ściernica listkowa
B1 (11) 229121
(41) 2016 07 04
(51) B25J 18/04 (2006.01)
(21) 410859
(22) 2014 12 31
(72) KRAKÓWKA TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Ramię manipulatora robota mobilnego
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B1 (11) 229113
(41) 2016 10 24
(51) B28B 3/24 (2006.01)
B30B 11/26 (2006.01)
B29C 47/54 (2006.01)
C10L 5/06 (2006.01)
(21) 412078
(22) 2015 04 20
(72) LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL); ŚWIĘTOCHOWSKI
ADAM, Warszawa (PL); KLONOWSKI JACEK, Warszawa (PL);
MIESZKALSKI LESZEK, Kobyłka (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie tłokowe do aglomeracji ciśnieniowej rozdrobnio‑
nego materiału biologicznego
B1 (11) 229247
(41) 2017 07 17
(51) B29C 44/08 (2006.01)
B29C 44/10 (2006.01)
B29C 44/26 (2006.01)
B29C 44/36 (2006.01)
B29C 44/44 (2006.01)
B29C 44/54 (2006.01)
C08J 9/22 (2006.01)
C08J 9/228 (2006.01)
C08J 9/232 (2006.01)
(21) 415733
(22) 2016 01 07
(72) ŚMIECHOWSKA ANETA, Słupca (PL); ZAJEGA DARIUSZ, Nowa
Góra (PL)
(73) STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów termoizolacyjnych ze spie‑
nionego polistyrenu
B1 (11) 229119
(41) 2016 04 25
(51) B29C 70/84 (2006.01)
B29D 23/00 (2006.01)
B25J 9/08 (2006.01)
B25J 9/14 (2006.01)
B25J 18/06 (2006.01)
B32B 7/04 (2006.01)
(21) 409880
(22) 2014 10 21
(72) FRAŚ JAN, Słupia Wielka (PL); CZARNOWSKI JAN, Starogard
Gdański (PL); TABAKA SEBASTIAN, Baranowo (PL); BLICHARZ
BARTOSZ, Jastrowie (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania manipulatora miękkiego
B1 (11) 229255
(41) 2017 01 30
(51) B30B 11/02 (2006.01)
B30B 11/14 (2006.01)
B30B 15/02 (2006.01)
(21) 413295
(22) 2015 07 28
(72) MĘŻYK CZESŁAW, Miedary (PL); PENKAŁA KRYSTIAN,
Katowice (PL)
(73) MĘŻYK CZESŁAW, Miedary (PL); PENKAŁA KRYSTIAN,
Katowice (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania brykietów węglowych i zestaw
urządzeń do wytwarzania brykietów węglowych
B1 (11) 229167
(41) 2017 06 05
(51) B31B 1/62 (2006.01)
B31B 1/64 (2006.01)
B31B 1/00 (2006.01)
(21) 414952
(22) 2015 11 25
(72) JUCHTA JACEK, Kaniczki (PL)
(73) UKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kaniczki (PL)
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(54) Sposób wytwarzania toreb wielowarstwowych do przechowy‑
wania materiałów sypkich o podwyższonej wytrzymałości na roz‑
rywanie i zwiększonej higroskopijności
B1 (11) 229060
(41) 2015 06 08
(51) B32B 3/02 (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
B41N 1/12 (2006.01)
G09F 3/02 (2006.01)
(21) 406326
(22) 2013 12 02
(72) JASTRZĘBSKI JULIUSZ, Opole (PL)
(73) AXXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(54) Laminat wielowarstwowy poligraficzny
B1 (11) 229098
(41) 2015 11 23
(51) B32B 17/06 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
(21) 408281
(22) 2014 05 21
(72) JANKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); KWIATKOWSKI
KONRAD, Dołuje (PL)
(73) SPEC‑GLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania transparentnych termoizolacji ognio‑
chronnych
B1 (11) 229196
(41) 2017 09 25
(51) B41M 3/16 (2006.01)
(21) 416546
(22) 2016 03 21
(72) KRZYWDA ROBERT, Poznań (PL)
(73) OFFICE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób nanoszenia kodu Braille’a na nośnik
B1 (11) 229244
(41) 2017 06 19
(51) B43L 1/00 (2006.01)
(21) 415173
(22) 2015 12 10
(72) KUZYNIN JACEK, Choszczno (PL)
(73) 2x3 SPÓŁKA AKCYJNA, Krzęcin (PL)
(54) Magnetyczna tablica suchościeralna oraz sposób wytwarzania
magnetycznej tablicy suchościeralnej
B1 (11) 229111
(41) 2016 01 04
(51) B60M 1/06 (2006.01)
H02M 1/14 (2006.01)
(21) 408742
(22) 2014 07 02
(72) KULHAWIK ZYGMUNT, Ząbki (PL); BARTNICKI ZBIGNIEW,
Lidzbark (PL)
(73) TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ centralnego filtra rezonansowo‑aperiodycznego
B1 (11) 229107
(41) 2016 08 29
(51) B61B 3/00 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
(21) 411307
(22) 2015 02 19
(72) POZNAŃSKI KAZIMIERZ, Gniew (PL); HAŁAS WALDEMAR,
Smętowo Graniczne (PL); GOCEK ANDRZEJ, Gniew (PL)
(73) FAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gniew (PL)
(54) Zestaw transportowy
B1 (11) 229197
(51) B62K 25/04 (2006.01)
B62K 3/02 (2006.01)

(41) 2017 12 04

(21)
(72)
(73)
(54)
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B60G 3/18 (2006.01)
B60G 7/00 (2006.01)
417330
(22) 2016 05 25
MARCZAK PAWEŁ, Sanok (PL); DĄBROWSKI JERZY, Kraków (PL)
MARCZAK PAWEŁ, Sanok (PL); DĄBROWSKI JERZY, Kraków (PL)
Układ zawieszenia tylnego koła pojazdów jednośladowych

B1 (11) 229179
(41) 2016 02 29
(51) B63C 9/11 (2006.01)
B63C 9/20 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(21) 409301
(22) 2014 08 28
(72) PORYZAŁA PAWEŁ, Bełchatów (PL); WALCZAK SYLWIA,
Łódź (PL); WALAK SŁAWOMIRA, Pabianice (PL)
(73) WALAK SŁAWOMIRA FIRMA ODZIEŻOWA SAWAPOL,
Pabianice (PL)
(54) Indywidualne urządzenie wypornościowe zintegrowane z ak‑
tywnym, świetlnym systemem ostrzegawczym
B1 (11) 229237
(41) 2016 09 26
(51) B64C 1/00 (2006.01)
(21) 411578
(22) 2015 03 13
(72) FRYDRYCHEWICZ ANDRZEJ, Warszawa (PL); JONAS MAREK,
Warszawa (PL); ŁADZIŃSKI RAFAŁ, Jelenia Góra (PL)
(73) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL‑MASTER, Podgórzyn (PL)
(54) Kadłub konstrukcji lotniczej
B1 (11) 229236
(41) 2016 09 26
(51) B64C 15/12 (2006.01)
B64C 15/00 (2006.01)
B64C 9/38 (2006.01)
(21) 411577
(22) 2015 03 13
(72) FRYDRYCHEWICZ ANDRZEJ, Warszawa (PL); JONAS MAREK,
Warszawa (PL); ŁADZIŃSKI RAFAŁ, Jelenia Góra (PL)
(73) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL‑MASTER, Podgórzyn (PL)
(54) Samolot z napędem odrzutowym
B1 (11) 229202
(41) 2016 02 15
(51) B64C 27/48 (2006.01)
B64C 27/43 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
(21) 409109
(22) 2014 08 05
(72) TRENDAK ARTUR, Reguły (PL)
(73) TRENDAK ARTUR, Reguły (PL)
(54) Łącznik wirnika wiatrakowca
B1 (11) 229211
(41) 2014 11 24
(51) B64C 35/00 (2006.01)
B64C 35/02 (2006.01)
(21) 403877
(22) 2013 05 15
(72) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Pływak do statku powietrznego
B1 (11) 229266
(41) 2017 07 03
(51) B64D 17/62 (2006.01)
B64D 17/80 (2006.01)
B64D 25/00 (2006.01)
(21) 415537
(22) 2015 12 23
(72) ŁADZIŃSKI RAFAŁ, Jelenia Góra (PL)
(73) FLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(54) Dźwignia wyzwalania, zwłaszcza spadochronowego systemu
ratunkowego
B1 (11) 229065
(51) B65D 83/04 (2006.01)

(41) 2016 03 14
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(21) 409345
(22) 2014 09 01
(72) NAWROT GRZEGORZ, Buk (PL)
(73) BECH PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl (PL)
(54) Elastyczne opakowanie dozujące, zwłaszcza na drobne wyroby
spożywcze i/lub farmaceutyczne
B1 (11) 229195
(41) 2017 06 19
(51) B65G 47/78 (2006.01)
(21) 415272
(22) 2015 12 14
(72) CIESZYŃSKI ŁUKASZ, Olsztyn (PL)
(73) NICZUK METALL‑PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo (PL)
(54) Zasuwa podredlerowa
B1 (11) 229245
(41) 2017 06 19
(51) B66B 9/02 (2006.01)
B60L 13/10 (2006.01)
(21) 415251
(22) 2015 12 11
(72) HUŚCIO TOMASZ, Czarna Białostocka (PL); TROCHIMCZUK
ROMAN, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Mechatroniczna bezlinowa winda do transportu pionowego
i poziomego z możliwością przemieszczania kabin w zamkniętym
lub w częściowo otwartym szybie
B1 (11) 229246
(41) 2017 06 19
(51) B66B 9/02 (2006.01)
B60L 13/10 (2006.01)
(21) 415269
(22) 2015 12 14
(72) HUŚCIO TOMASZ, Czarna Białostocka (PL); TROCHIMCZUK
ROMAN, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) System przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej
windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierun‑
kach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie
B1 (11) 229280
(41) 2017 06 19
(51) B66B 9/02 (2006.01)
B60L 13/10 (2006.01)
(21) 415270
(22) 2015 12 14
(72) HUŚCIO TOMASZ, Czarna Białostocka (PL); TROCHIMCZUK
ROMAN, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) System przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej
windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierun‑
kach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie
B1 (11) 229199
(41) 2017 01 02
(51) B66C 23/18 (2006.01)
B65G 49/06 (2006.01)
E04G 3/30 (2006.01)
(21) 412788
(22) 2015 06 23
(72) WIECZOREK ZBIGNIEW, Wola Niechcicka Stara (PL)
(73) WIECZOREK MIECZYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE EUROSPRZĘT, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Urządzenie do montażu płaskich elementów budowlanych oraz
sposób montażu płaskich elementów budowlanych
B1 (11) 229226
(41) 2015 11 23
(51) B66F 3/28 (2006.01)
F16B 7/16 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
(21) 408213
(22) 2014 05 15
(72) OLSZEWSKI TADEUSZ, Poznań (PL); BRZOZOWSKI ARIEL,
Śmigiel (PL)
(73) ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmigiel (PL)
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(54) Połączenie teleskopowe, zwłaszcza do podnośników oraz spo‑
sób wykonywania połączenia teleskopowego
B1 (11) 229150
(41) 2017 04 24
(51) B66F 7/06 (2006.01)
B66F 11/04 (2006.01)
(21) 414467
(22) 2015 10 22
(72) LEONHARD MICHAŁ JÓZEF, Gorzyce Wielkie (PL); LEONHARD
ŁUKASZ JÓZEF, Gorzyce Wielkie (PL); LEONHARD SZYMON JÓZEF,
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(22) 2014 08 22
(72) RIESKE PIOTR, Łódź (PL); STOCZYŃSKA‑FIDELUS EWELINA,
Maków (PL); PIASKOWSKI SYLWESTER, Konstantynów Łódzki (PL);
SKOŁUCKA‑SZARY KAROLINA, Sosnowiec (PL); PIASKOWSKA
WANDA, Konstantynów Łódzki (PL); RAMIĘGA ALEKSANDRA,
Łódź (PL)
(73) CELTHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(54) Sposób wydzielania i oczyszczania estrów chityny (mono-,
di‑podstawionych) oraz kopoliestrów chityny z mieszanin poreak‑
cyjnych
B1 (11) 229161
(41) 2016 12 19
(51) C08G 73/06 (2006.01)
C08G 12/00 (2006.01)
C07D 215/06 (2006.01)
(21) 412762
(22) 2015 06 18
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn‑Koźle (PL);
BERESKA BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL); SZMATOŁA MICHAŁ,
Katowice (PL); BERESKA AGNIESZKA, Gliwice (PL); GRABOWSKI
RAFAŁ, Siemianowice Śląskie (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn
‑Koźle (PL); HAAS WITOLD, Kędzierzyn‑Koźle (PL); NOWICKI
JANUSZ, Kędzierzyn‑Koźle (PL); NOWAKOWSKA‑BOGDAN EWA,
Opole (PL); MOŚCIPAN MAŁGORZATA, Brzeg (PL); GURGACZ
WOJCIECH, Krosno (PL); MEISSNER NATALIA, Łódź (PL);
JANKOWSKA BARBARA, Nowa Wieś (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn‑Koźle (PL); SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim (PL)
(54) Sposób wytwarzania oligomerów 2,2,4‑trimetylo‑1,2‑dihydro
chinoliny
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B1 (11) 229182
(41) 2016 04 11
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 409634
(22) 2014 09 29
(72) LEWANDOWSKI WITOLD M., Gdańsk (PL); RYMS MICHAŁ,
Rumia (PL); WCISŁO PATRYCJA, Psary (PL); DENDA HUBERT,
Ruciane‑Nida (PL); KLUGMANN‑RADZIEMSKA EWA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób stabilizacji temperaturowej nawierzchni drogowej as‑
faltowej
B1 (11) 229049
(41) 2014 01 07
(51) C09D 17/00 (2006.01)
C09B 67/00 (2006.01)
C09D 161/00 (2006.01)
(21) 399700
(22) 2012 06 28
(72) KORBASIEWICZ MACIEJ, Rybnik (PL); SZAFRAN KRZYSZTOF,
Libiąż (PL); CHARYASZ WITOLD, Gilowice (PL)
(73) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(54) Pasta pigmentowa do zabarwiania kompozycji powłokowej
oraz sposób znakowania past pigmentowych do zabarwiania kom‑
pozycji powłokowej
B1 (11) 229164
(41) 2017 05 22
(51) C09J 163/02 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 417714
(22) 2016 06 24
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 229165
(41) 2017 05 22
(51) C09J 163/02 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 417715
(22) 2016 06 24
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 229185
(41) 2017 02 27
(51) C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C09K 11/81 (2006.01)
(21) 413661
(22) 2015 08 26
(72) ZYCH EUGENIUSZ, Wrocław (PL); ZELER JUSTYNA, Nowa
Sól (PL); SEFERIS IOANNIS, Wrocław (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania półprzezroczystej warstwy luminescen‑
cyjnej domieszkowanej jonami pierwiastków ziem rzadkich oraz
warstwa luminescencyjna
B1 (11) 229253
(41) 2017 11 06
(51) C09K 13/06 (2006.01)
C09K 13/08 (2006.01)
C23G 1/02 (2006.01)
(21) 416957
(22) 2016 04 25
(72) DEJNEGA BRONISŁAW, Kędzierzyn‑Koźle (PL); IŁOWSKA
JOLANTA, Kędzierzyn‑Koźle (PL); WOCH JULIA, Gliwice (PL);
GRABOWSKI RAFAŁ, Siemianowice Śląskie (PL); SZMATOŁA MICHAŁ,
Katowice (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn‑Koźle (PL); SZYMONIK
MAREK, Gliwice (PL); BERESKA BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL); GNIADY
JAN, Kędzierzyn‑Koźle (PL); SZYMONIK JACEK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn‑Koźle (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
‑BADAWCZE EKOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Preparat do czyszczenia wymienników
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B1 (11) 229254
(41) 2017 11 06
(51) C09K 13/06 (2006.01)
C09K 13/08 (2006.01)
C23G 1/02 (2006.01)
(21) 416958
(22) 2016 04 25
(72) DEJNEGA BRONISŁAW, Kędzierzyn‑Koźle (PL); IŁOWSKA
JOLANTA, Kędzierzyn‑Koźle (PL); WOCH JULIA, Gliwice (PL);
GRABOWSKI RAFAŁ, Siemianowice Śląskie (PL); SZMATOŁA
MICHAŁ, Katowice (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn
‑Koźle (PL); SZYMONIK MAREK, Gliwice (PL); BERESKA BARTŁOMIEJ,
Gliwice (PL); GNIADY JAN, Kędzierzyn‑Koźle (PL); SZYMONIK
JACEK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn‑Koźle (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
‑BADAWCZE EKOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Preparat do czyszczenia wymienników
B1 (11) 229129
(41) 2016 12 19
(51) C09K 17/40 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
A62D 3/30 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
(21) 412641
(22) 2015 06 09
(72) KACPRZAK MAŁGORZATA, Koziegłówki (PL); PLACEK
AGNIESZKA, Parzymiechy (PL); GROBELAK ANNA, Kokawa (PL);
WŁÓKA DARIUSZ, Kłobuck (PL); SINGH BAL RAM, Ås (NO); ALMÅS
ÅSGEIR ROSSEBØ, Ås (NO)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania preparatu do remediacji gleb skażonych
metalami ciężkimi
B1 (11) 229130
(41) 2016 12 19
(51) C09K 17/40 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
A62D 3/30 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
(21) 412642
(22) 2015 06 09
(72) KACPRZAK MAŁGORZATA, Koziegłówki (PL); PLACEK
AGNIESZKA, Parzymiechy (PL); GROBELAK ANNA, Kokawa (PL);
WŁÓKA DARIUSZ, Kłobuck (PL); SINGH BAL RAM, Ås (NO); ALMÅS
ÅSGEIR ROSSEBØ, Ås (NO)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Środek do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi
B1 (11) 229228
(41) 2016 01 18
(51) C09K 21/00 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
(21) 408827
(22) 2014 07 11
(72) WAŁEK MARIUSZ, Kielce (PL); MAJCHER MAREK, Warka (PL)
(73) IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA JAWNA, Goździelin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji środka uniepalniającego
B1 (11) 229172
(41) 2015 11 09
(51) C10B 53/07 (2006.01)
(21) 408123
(22) 2014 05 06
(72) WOŁOSIAK STEFAN, Siedlce (PL); KRASNODĘBSKI TOMASZ,
Węgrów (PL); WYSZYŃSKI DARIUSZ, Nowe Załubice (PL);
WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ, Legionowo (PL); KALISZYK ZBIGNIEW,
Warszawa (PL)
(73) WGW GREEN ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Sposób rozkładu termicznego odpadów elastomerowych,
zwłaszcza opon, oraz instalacja do realizacji tego sposobu
B1 (11) 229210
(51) C10J 3/48 (2006.01)

(41) 2013 10 14

1946
(21)
(30)
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(54)
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403349
(22) 2013 03 28
201210091616.5
2012 03 30
CN
XUE JUNLI, Niskayuna (US); YU PING, Niskayuna (US)
GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
Układ i sposób wytwarzania mocy w hucie stali

B1 (11) 229082
(41) 2013 09 16
(51) C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
(21) 398337
(22) 2012 03 06
(72) ŻUKIEWICZ TOMASZ, Jelenia Góra (PL); DZIK TOMASZ,
Kraków (PL)
(73) ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(54) Aglomerowane ciśnieniowo formowane paliwo stałe, sposób
wytwarzania aglomerowanego formowanego paliwa stałego oraz
zastosowanie
B1 (11) 229044
(41) 2012 11 05
(51) C10L 9/10 (2006.01)
(21) 398377
(22) 2012 03 09
(72) ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); DUDA ANNA, Kraków (PL);
ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); STANIK WINICJUSZ, Kraków (PL);
SKRĘT IWONA, Kraków (PL); WOJTASIK MICHAŁ, Kraków (PL);
MAZELA WOJCIECH, Kraków (PL); SZAŁKOWSKA ELŻBIETA,
Węgrzce (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Wielofunkcyjny pakiet dodatków do paliw stałych zawierają‑
cych komponenty biogenne
B1 (11) 229229
(41) 2016 02 15
(51) C10M 175/04 (2006.01)
(21) 409149
(22) 2014 08 11
(72) KORSAK JÓZEF, Wrocław (PL); KOŹBIAŁ KAZIMIERZ,
Wrocław (PL); KUKLAK MARIUSZ, Wrocław (PL); KORSAK PIOTR,
Wrocław (PL); KORSAK WOJCIECH, Wrocław (PL)
(73) KORSAK JÓZEF WROPOL ENGINEERING, Wrocław (PL)
(54) Sposób recyklingu wiórów metalowych połączony z separa‑
cją wiórów z emulsji chłodząco‑smarującej oraz separator wiórów
z emulsji chłodząco‑smarującej
B1 (11) 229125
(41) 2016 01 18
(51) C11D 3/20 (2006.01)
C11D 3/39 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
(21) 411565
(22) 2015 03 13
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Płyn do mycia twardych powierzchni łazienek
B1 (11) 229059
(41) 2015 05 25
(51) C12G 3/02 (2006.01)
C12P 7/06 (2006.01)
C02F 1/74 (2006.01)
C02F 1/78 (2006.01)
C02F 3/02 (2006.01)
C02F 3/26 (2006.01)
(21) 406014
(22) 2013 11 12
(72) KAMIŃSKI MARIAN, Gdańsk (PL); BOCZKAJ GRZEGORZ,
Gdynia (PL); GŁAZOWSKA JOANNA, Gdańsk (PL); HOŁOWACZ
IWONA, Sopot (PL); KONOPACKA‑ŁYSKAWA DONATA, Gdańsk (PL);
TOMCZAK‑WANDZEL RENATA, Rumia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania bio‑etanolu w procesie fermentacji alko‑
holowej, zwłaszcza z surowców odnawialnych
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B1 (11) 229190
(41) 2015 04 27
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/12 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 405661
(22) 2013 10 16
(72) CZERNOMYSY‑FUROWICZ DANUTA, Suliborek (PL)
(73) CZERNOMYSY‑FUROWICZ DANUTA, Suliborek (PL)
(54) Nowy szczep bakterii Paenibacillus polymyxa DCF oraz sposób
wyselekcjonowania szczepu bakterii Paenibacillus polymyxa DCF
B1 (11) 229055
(41) 2012 03 26
(51) C12N 1/21 (2006.01)
C12P 21/02 (2006.01)
(21) 392388
(22) 2010 09 14
(72) FILIPKOWSKI PAWEŁ, Rotmanka (PL); SYNOWIECKI JÓZEF,
Gdańsk (PL); LICZNERSKA KATARZYNA, Wilkowo (PL); PIETROW
OLGA, Ostróda (PL); PANEK ANNA, Nowa Wieś Lęborska (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania rekombinantowego szczepu Escherichia
coli Rosetta (DE3) pLysS oraz sposób wytwarzania białka syntazy
trehalozy Deinococcus radiodurans DSMZ 20539
B1 (11) 229056
(41) 2013 06 24
(51) C12N 1/21 (2006.01)
C12P 21/02 (2006.01)
(21) 397536
(22) 2011 12 22
(72) FILIPKOWSKI PAWEŁ, Rotmanka (PL); SYNOWIECKI JÓZEF,
Gdańsk (PL); PANEK ANNA, Nowa Wieś Lęborska (PL); PIETROW
OLGA, Ostróda (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania rekombinantowego szczepu Esche‑
richia coli TOP10F’, sposób otrzymywania rekombinantowego
szczepu Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i sposób wytwarzania
białka syntazy trehalozy typu dzikiego Deinococcus geothermalis
DSMZ 11300
B1 (11) 229043
(41) 2013 05 13
(51) C12N 15/82 (2006.01)
C12N 15/83 (2006.01)
(21) 396949
(22) 2011 11 11
(72) ORCZYK WACŁAW, Radzików (PL); NADOLSKA‑ORCZYK
ANNA, Radzików (PL); DMOCHOWSKA‑BOGUTA MARTA,
Radzików (PL)
(73) INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radzików (PL)
(54) Sposób wyciszania genu rośliny zbożowej oraz wektor wiruso‑
wy do wyciszania genu rośliny zbożowej
B1 (11) 229064
(41) 2016 01 04
(51) C12P 7/64 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 408730
(22) 2014 07 01
(72) BŁAŻEJAK STANISŁAW, Łomianki (PL); GIENTKA IWONA,
Warszawa (PL); BZDUCHA‑WRÓBEL ANNA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania biomasy drożdży olejogennych
B1 (11) 229157
(41) 2017 02 27
(51) C12P 17/08 (2006.01)
C07D 323/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 416427
(22) 2016 03 08
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(72) WIŃSKA KATARZYNA, Wrocław (PL); GRABARCZYK
MAŁGORZATA, Wrocław (PL); MĄCZKA WANDA, Wrocław (PL);
SZUMNY ANTONI, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania makrocyklicznego laktonu (3S,9S,15S)(6E,12E)-3,9,15‑trimetylo‑ 4,10,16 ‑trioksacycloheksa‑deka‑ 6,12‑dien
‑1,5,8,11,14‑pentaonu
B1 (11) 229156
(41) 2017 07 03
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C12R 1/66 (2006.01)
(21) 415441
(22) 2015 12 21
(72) PANEK ANNA, Wrocław (PL); ŚWIZDOR ALINA, Wrocław (PL);
MILECKA‑TRONINA NATALIA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny 3α,7α
‑dihydroksy
‑5α
‑androstan‑17‑onu i 3α,7β‑dihydroksy‑5α‑androstan‑17‑onu
B1 (11) 229131
(41) 2016 08 01
(51) C21D 1/19 (2006.01)
C21D 1/613 (2006.01)
(21) 411068
(22) 2015 01 27
(72) FUJAK WIESŁAW, Zbąszynek (PL); OLEJNIK JÓZEF,
Świebodzin (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Sposób przerywanego hartowania gazowego detali po procesie
nawęglania próżniowego
B1 (11) 229191
(41) 2017 06 05
(51) C21D 8/04 (2006.01)
B29C 70/50 (2006.01)
(21) 414883
(22) 2015 11 23
(72) KRZYŻAŃSKI MAREK, Stęszew (PL)
(73) KRZYŻAŃSKI MAREK POLKED SPÓŁKA CYWILNA,
Stęszew (PL); KRZYŻAŃSKA MARTA POLKED SPÓŁKA CYWILNA,
Stęszew (PL)
(54) Sposób wytwarzania taśmy łącznikowej i taśma łącznikowa
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(72) KARBOWNIK IWONA, Łódź (PL); KULPIŃSKI PIOTR, Łódź (PL);
RYBICKI TOMASZ, Łódź (PL); TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL);
FIEDOT MARTA, Świeradów‑Zdrój (PL); RAC OLGA, Zgorzelec (PL);
SUCHORSKA‑WOŹNIAK PATRYCJA, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania włókien poliakrylonitrylowych o właści‑
wościach antybakteryjnych, antygrzybicznych lub/i elektroprzewo‑
dzących
B1 (11) 229045
(41) 2013 10 14
(51) D03D 15/00 (2006.01)
D03D 23/00 (2006.01)
D03D 25/00 (2006.01)
(21) 398737
(22) 2012 04 05
(72) CIEŚLAK MAŁGORZATA, Łódź (PL); WITCZAK EWA,
Aleksandrów Łódzki (PL); LAO MAREK, Łódź (PL); KRAWCZYŃSKA
IWONA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL)
(54) Taśma konduktywna
B1 (11) 229046
(41) 2014 01 07
(51) D04B 1/00 (2006.01)
D04B 1/14 (2006.01)
D04B 1/22 (2006.01)
(21) 399705
(22) 2012 06 28
(72) KOŹMIŃSKA ROMUALDA, Łódź (PL); WALAK AGNIESZKA,
Łódź (PL); DZIWORSKI JAROSŁAW, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL)
(54) Dzianina przestrzenna
B1 (11) 229079
(41) 2012 09 24
(51) D04B 1/26 (2006.01)
(21) 394274
(22) 2011 03 21
(72) JANIAK PIOTR, Łódź (PL)
(73) JANIAK MARZENA FIRMA MARILYN, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania wzmocnionego i wyprofilowanego ele‑
mentu i wyrobu pończoszniczego w szczególności części piętowej
oraz wyrób pończoszniczy ze wzmocnionym i wyprofilowanym
elementem w szczególności piętą

B1 (11) 229234
(41) 2016 08 16
(51) C22C 33/04 (2006.01)
(21) 411272
(22) 2015 02 13
(72) MIŚKIEWICZ RADOSŁAW, Freienbach (CH); WILCZEK
MIROSŁAW, Żory (PL); PRZEGĘDZA JERZY, Katowice (PL); WYROBEK
ALOJZY, Łaziska Górne (PL); BLOKESZ JAN, Katowice (PL); BANASIK
ŁUKASZ, Żory (PL)
(73) EUROPEAN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne (PL)
(54) Sposób wytwarzania niskowęglowego żelazokrzemochromu
w elektrycznych piecach łukowo‑oporowych

B1 (11) 229047
(41) 2014 01 07
(51) D04B 21/10 (2006.01)
D04B 21/00 (2006.01)
D04B 21/12 (2006.01)
(21) 399706
(22) 2012 06 28
(72) KOŹMIŃSKA ROMUALDA, Łódź (PL); WALAK AGNIESZKA,
Łódź (PL); KRZYMIANOWSKA JOANNA, Dobra (PL); TOMCZYK
ZBIGNIEW, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL)
(54) Dzianina ażurowa dekoracyjna i sposób jej wytwarzania

B1 (11) 229230
(41) 2016 03 14
(51) C25B 1/02 (2006.01)
C25B 15/00 (2006.01)
C25B 15/08 (2006.01)
(21) 409364
(22) 2014 09 03
(72) GOŁĘBIEWSKI MAREK, Rumia (PL)
(73) SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(54) Zespół generatora wodoru oraz tlenu

B1 (11) 229041
(41) 2012 03 12
(51) D06M 11/32 (2006.01)
(21) 395710
(22) 2011 07 20
(72) TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL); WIŚNIEWSKI KAMIL,
Wrocław (PL); HALEK PATRYK, Krzyżowa Dolina (PL); RAC OLGA,
Zgorzelec (PL); OLEŚ DOMINIKA, Stronie Śląskie (PL); FIEDOT
MARTA, Zgorzelec (PL); HALEK GRZEGORZ, Krzyżowa Dolina (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób nanoszenia pokrycia antybakteryjnego na wyrób włó‑
kienniczy

B1 (11) 229181
(51) D01F 6/44 (2006.01)
D01F 6/94 (2006.01)
D01D 5/00 (2006.01)
(21) 410997

(41) 2016 08 01

(22) 2015 01 19

B1 (11) 229102
(51) E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/32 (2006.01)
E01C 7/35 (2006.01)

(41) 2016 07 18
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E01C 21/00 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
C09K 17/12 (2006.01)
(21) 410883
(22) 2015 01 06
(72) CZAJKA KRZYSZTOF, Nowy Targ (PL); URBANIAK
WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); SZYMIŁ KRZYSZTOF, Poznań (PL);
ĆWIĄKALSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); ŁUKASZKA ŁUKASZ,
Bukowina Tatrzańska (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); EKOPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowo (PL)
(54) Sposób budowy, konserwacji i regeneracji nawierzchni dróg
gruntowych
B1 (11) 229103
(41) 2016 07 18
(51) E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/32 (2006.01)
E01C 7/35 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
C09K 17/12 (2006.01)
(21) 410885
(22) 2015 01 06
(72) CZAJKA KRZYSZTOF, Nowy Targ (PL); URBANIAK
WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); SZYMIŁ KRZYSZTOF, Poznań (PL);
ĆWIĄKALSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); ŁUKASZKA ŁUKASZ,
Bukowina Tatrzańska (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); EKOPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowo (PL)
(54) Mieszanka do budowy, konserwacji i regeneracji nawierzchni
dróg gruntowych
B1 (11) 229275
(41) 2016 07 18
(51) E01C 21/00 (2006.01)
E01C 3/04 (2006.01)
E01C 7/26 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
C04B 18/18 (2006.01)
(21) 410929
(22) 2015 01 13
(72) KUKIEŁKA JERZY, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych
B3 (11) 229110
(41) 2016 10 10
(51) E02B 3/02 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
(21) 411801
(22) 2015 03 30
(61) 210267
(72) KOCIUBA WALDEMAR, Motycz (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE‑SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Łapacz rumowiska dennego w korytach rzecznych
B1 (11) 229264
(41) 2016 07 04
(51) E02B 11/02 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
(21) 410871
(22) 2014 12 31
(72) BLOCKUS MARCIN, Gdańsk (PL)
(73) Uponor Infra Oy, Vantaa (FI)
(54) Sposób układania drenarskich modułów rurowych i drenarski
moduł rurowy
B1 (11) 229120
(51) E02D 1/02 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)

(41) 2016 06 06
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(21) 410399
(22) 2014 12 05
(72) GESSNER ANDRZEJ, Zimin (PL)
(73) GEOMENOS JERZY SOBKOWIAK, TOMASZ SOBKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(54) Lekka sonda dynamiczna z napędem pneumatycznym
B1 (11) 229200
(41) 2017 05 22
(51) E02D 5/20 (2006.01)
(21) 414845
(22) 2015 11 18
(72) SZYMANKIEWICZ CZESŁAW, Warszawa (PL); GAWOR
BOGUSŁAW, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa (PL);
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH MINIEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Element rozdzielczy ściany szczelinowej i sposób wykonania
styków sekcji ścian szczelinowych
B1 (11) 229062
(41) 2015 08 17
(51) E02D 5/30 (2006.01)
(21) 407122
(22) 2014 02 10
(72) ROGOWSKI WOJCIECH JÓZEF, Łomża (PL)
(73) ROGOWSKI WOJCIECH JÓZEF, Łomża (PL); CHARCZUK
ŁUKASZ, Łomża (PL)
(54) Prefabrykat żelbetowy pala fundamentowego i sposób jego
wbijania w grunt
B1 (11) 229240
(41) 2017 03 27
(51) E02F 3/407 (2006.01)
E02F 3/40 (2006.01)
(21) 414100
(22) 2015 09 22
(72) BIERNAT ZYGMUNT, Raba Niżna (PL)
(73) NIŻNIK KAZIMIERZ F. W. NK‑BUD, Raba Niżna (PL)
(54) Urządzenie wspomagające opróżnianie łyżki koparki
B1 (11) 229212
(41) 2014 11 24
(51) E04C 5/16 (2006.01)
F16B 7/06 (2006.01)
(21) 404004
(22) 2013 05 22
(72) CHARZEWSKI JAN, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Złączka prętów zbrojeniowych
B1 (11) 229137
(41) 2017 02 27
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 413640
(22) 2015 08 24
(72) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL)
(73) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierz Osiedle (PL)
(54) Okno dachowe i zestaw profili okna dachowego
B1 (11) 229096
(41) 2015 07 20
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 406808
(22) 2014 01 09
(72) KAWALEC ADRIAN, Lubsza (PL)
(73) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Złącze stolarki budowlanej
B1 (11) 229051
(41) 2008 09 29
(51) E04F 15/04 (2006.01)
(62) 359970
(21) 385965
(22) 2001 01 12
(30) 20000381
2000 06 13
BE
(86) 2001 01 12
PCT/BE01/00008
(87) 2001 12 20
WO01/96688
(72) THIERS BERNARD PAUL JOSEPH, Oostrozebeke (BE)
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(73) FLOORING INDUSTRIES LIMITED, Bertrange (LU)
(54) Pokrycie podłogowe i panel do wykonania pokrycia podłogo‑
wego
B1 (11) 229242
(41) 2016 09 12
(51) E05B 47/00 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
(21) 414305
(22) 2015 10 07
(72) MISIAK KRZYSZTOF, Dąbcze (PL); SIKORA JERZY, Leszno (PL);
WOSK ANDRZEJ, Tarnowo Podgórne (PL); MIKOŁAJEWSKI
MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno (PL)
(54) Wkładka bębenkowa z blokadą magnetyczną
B1 (11) 229178
(41) 2017 06 19
(51) E05D 15/06 (2006.01)
(21) 415336
(22) 2015 12 15
(72) ANISZEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); PIŁKA IWONA,
Komorów (PL); PIŁKA WOJCIECH, Komorów (PL)
(73) GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(54) Mechanizm pozycjonujący drzwi przesuwne
B1 (11) 229271
(41) 2016 10 24
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(21) 412110
(22) 2015 04 23
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(54) Ościeżnica drzwiowa
B1 (11) 229135
(41) 2017 01 16
(51) E06B 1/62 (2006.01)
(21) 413098
(22) 2015 07 11
(72) ŚLĄCZKA MACIEJ, Orzesze (PL)
(73) AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów (PL)
(54) Taśma do uszczelniania spoin w budowlanej stolarce otworowej
B1 (11) 229057
(41) 2013 09 02
(51) E06B 1/70 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(21) 398206
(22) 2012 02 22
(72) CHWASTEK JANUSZ, Bielsko‑Biała (PL); GANDOR ROBERT,
Strumień (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała (PL)
(54) Izolacyjny węzeł konstrukcyjny połączenia dolnej części skrzy‑
dła drzwi i progu
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B1 (11) 229231
(41) 2016 02 29
(51) E06B 3/677 (2006.01)
(21) 410163
(22) 2014 11 17
(72) MORAWSKI MATEUSZ, Opole (PL); SIKORA TOMASZ,
Miejsce (PL); SROKA MICHAŁ, Opole (PL); GAWRYŚ JAROSŁAW,
Opole (PL)
(73) PARK NAUKOWO‑TECHNOLOGICZNY W OPOLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób uzupełniania gazu szlachetnego w przestrzeni mię‑
dzyszybowej oraz skrzydło okienne umożliwiające realizację tego
sposobu
B1 (11) 229238
(41) 2017 01 16
(51) E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
(21) 413008
(22) 2015 07 03
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(54) Brama przeciwpożarowa z płaszczem rolowanym
B1 (11) 229168
(41) 2017 06 19
(51) E06B 11/02 (2006.01)
E01B 5/02 (2006.01)
E01B 7/24 (2006.01)
(21) 415194
(22) 2015 12 08
(72) ŚMIGIEL MARCIN, Rzeszów (PL)
(73) AL‑STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Głuchów (PL)
(54) Zestaw do optymalizacji zużycia energii układu grzania szyn
jezdnych
B1 (11) 229109
(41) 2015 05 11
(51) E21B 7/02 (2006.01)
E21B 15/04 (2006.01)
E21C 27/36 (2006.01)
(21) 405958
(22) 2013 11 08
(72) KUTKOWSKI JAN, Radlin (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL)
(54) Sposób prowadzenia prac górniczych w czynnym przodku
ścianowym kopalni głębinowej i mobilna maszyna dla prowadzenia
prac górniczych w czynnym przodku ścianowym kopalni głębinowej

B1 (11) 229136
(41) 2016 04 25
(51) E06B 3/08 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
(21) 413323
(22) 2015 07 29
(72) KARCZ GRZEGORZ, Wadowice (PL)
(73) MEBLOKAR 2 KARCZ SPÓŁKA JAWNA, Wadowice (PL)
(54) Drzwi wodoodporne oraz sposób ich wytwarzania

B1 (11) 229232
(41) 2016 06 20
(51) E21D 23/16 (2006.01)
E21F 17/08 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 31/12 (2006.01)
(21) 410440
(22) 2014 12 08
(72) KRET ANDRZEJ, Gorlice (PL); SZUREK PRZEMYSŁAW,
Gorlice (PL); CYMERYS ARKADIUSZ, Cieszyn (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL); FAMUR INSTITUTE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Blok rozdzielaczy hydraulicznych zintegrowany z przyłączem
magistrali zasilająco‑spływowej oraz zmechanizowana obudowa
wyrobisk górniczych wyposażona w taki blok

B1 (11) 229058
(41) 2013 12 23
(51) E06B 3/67 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
(21) 399625
(22) 2012 06 22
(72) KOSTKA ANTONI, Kraków (PL); PASZKOWSKI MARIUSZ,
Kraków (PL)
(73) VIS INVENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Ustrój transparentnych przeszkleń termoizolacyjnych

B1 (11) 229233
(41) 2016 07 04
(51) E21F 1/08 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
(21) 410705
(22) 2014 12 22
(72) KRAWCZYK ZBIGNIEW, Orzesze (PL); MIGDAŁ RYSZARD,
Gliwice (PL); DŁUBIS KRZYSZTOF, Zabrze (PL)
(73) STALKOWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Wentylator lutniowy z napędem pneumatycznym
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B1 (11) 229116
(41) 2016 12 05
(51) E21F 1/10 (2006.01)
E21F 1/14 (2006.01)
E21F 17/103 (2006.01)
(21) 412486
(22) 2015 05 26
(72) POZNAŃSKI KAZIMIERZ, Gniew (PL); HAŁAS WALDEMAR,
Smętowo Graniczne (PL); GOCEK ANDRZEJ, Gniew (PL);
SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR, Gdańsk (PL)
(73) FAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gniew (PL)
(54) Mechanizm otwierania i zamykania tamy wentylacyjnej
B1 (11) 229279
(41) 2017 06 05
(51) E21F 13/00 (2006.01)
B61C 9/14 (2006.01)
B61C 15/12 (2006.01)
B60K 31/00 (2006.01)
(21) 415121
(22) 2015 12 04
(72) ROJEK PIOTR, Ruda Śląska (PL); NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF,
Żernica (PL); RAWICKI NORBERT, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu
B1 (11) 229066
(41) 2016 10 10
(51) F01C 1/44 (2006.01)
F01C 21/08 (2006.01)
(21) 411708
(22) 2015 03 26
(72) OLCZYK ALEKSANDER, Łódź (PL); PAŁCZYŃSKI TOMASZ,
Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Rotacyjny silnik cieplny z zewnętrznym dostarczaniem energii
B1 (11) 229054
(41) 2015 11 23
(51) F01K 19/00 (2006.01)
F01K 13/00 (2006.01)
F01K 11/02 (2006.01)
F01K 7/12 (2006.01)
F25B 30/04 (2006.01)
(21) 408197
(22) 2014 05 12
(72) MALICKI MARCIN, Warszawa (PL); WIDUCH ALEKSANDER,
Janki (PL)
(73) Malevera Limited, Nikozja (CY); MALICKI MARCIN,
Warszawa (PL)
(54) Sposób regeneracji kondensatu parowego w systemie turbin pa‑
rowych bądź gazowo‑parowych oraz układ do realizacji tego sposobu
B1 (11) 225932
(41) 2015 03 16
(51) F03B 13/00 (2006.01)
F03B 13/08 (2006.01)
F03B 17/02 (2006.01)
(21) 405257
(22) 2013 09 06
(72) KACZYŃSKI ROMAN, Niewodnica Kościelna (PL); HOŚCIŁO
BOGUSŁAW, Białystok (PL); KĘDZIERSKI SŁAWOMIR, Ostrołęka (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL); AQUARD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Miniaturowy hydrogenerator energii elektrycznej
B1 (11) 229074
(41) 2017 05 22
(51) F15B 13/02 (2006.01)
F16K 31/122 (2006.01)
F15B 11/04 (2006.01)
(21) 414779
(22) 2015 11 13
(72) BERA PIOTR, Poznań (PL); MORYKSIEWICZ SEBASTIAN, Luboń (PL)
(73) AFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Awaryjny zespół napędowy szybkiego przesterowania arma‑
tury przemysłowej
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B1 (11) 229115
(41) 2016 11 21
(51) F15B 15/08 (2006.01)
(21) 412351
(22) 2015 05 15
(72) BARTKOWIAK TADEUSZ, Komorniki (PL)
(73) BARTEX T. BARTKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Komorniki (PL)
(54) Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania o dużym skoku
B1 (11) 229223
(41) 2015 07 06
(51) F15B 15/16 (2006.01)
F15B 15/08 (2006.01)
(21) 406681
(22) 2013 12 27
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Cylinder hydrauliczny do montażu zwłaszcza osi koła nawrot‑
nego
B1 (11) 229042
(41) 2013 04 02
(51) F15D 1/00 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
C12M 1/14 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
(21) 396493
(22) 2011 09 30
(72) KAMIŃSKI TOMASZ, Wilkołaz Pierwszy (PL); GARSTECKI
PIOTR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym i układ
do dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym
B1 (11) 229239
(41) 2017 01 30
(51) F16D 1/10 (2006.01)
F16D 1/116 (2006.01)
(21) 413222
(22) 2015 07 22
(72) KĘPA LESZEK, Lublin (PL); NAZAREWICZ ANTONI, Lublin (PL)
(73) R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Urządzenie sprzęgające
B1 (11) 229274
(41) 2017 01 16
(51) F16D 55/00 (2006.01)
F16D 55/02 (2006.01)
F16D 55/10 (2006.01)
(21) 413044
(22) 2015 07 06
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Hamulec tarczowy
B1 (11) 229123
(41) 2016 08 01
(51) F16H 3/06 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
(21) 411048
(22) 2015 01 23
(72) OLSZEWSKI JAKUB, Piotrowice (PL); NETTER KRZYSZTOF,
Poznań (PL); STANIEK ROMAN, Kamionki (PL); MYSZKOWSKI
ADAM, Ostrów Wielkopolski (PL); GESSNER ANDRZEJ, Zimin (PL);
BARTKOWIAK TOMASZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Przekładnia spiroidalna toczna
B1 (11) 229251
(41) 2017 09 11
(51) F16H 61/38 (2006.01)
F16H 61/42 (2010.01)
(21) 416312
(22) 2016 02 29
(72) ROSIKOWSKI PIOTR, Tychy (PL); BOROWIK TOMASZ,
Mikołów (PL)
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(73) PONAR PRESSURE SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Łaziska
Górne (PL)
(54) Układ do energooszczędnego sterowania wydajnością pompy
wody agregatu wysokociśnieniowego
B1 (11) 229193
(41) 2017 06 19
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
(21) 415193
(22) 2015 12 08
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); ZIMOWSKI
SŁAWOMIR, Kraków (PL); KOT MARCIN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Próżniowy przepust wału z zastosowaniem uszczelnień z cieczą
magnetyczną
B1 (11) 229151
(41) 2017 05 22
(51) F21S 2/00 (2016.01)
(21) 414821
(22) 2015 11 16
(72) STRĘK WIESŁAW, Bielany Wrocławskie (PL); TOMALA ROBERT,
Wieluń (PL); MARCINIAK ŁUKASZ, Wrocław (PL); HRENIAK DARIUSZ,
Wrocław (PL); GERASYMCHUK YURIY, Żmigród (PL); CICHY
BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Źródło światła białego i sposób generowania światła białego
B1 (11) 229142
(41) 2017 03 13
(51) F22B 1/02 (2006.01)
F22B 37/26 (2006.01)
(21) 413807
(22) 2015 09 03
(72) JANÓW GWIDON, Żywiec (PL)
(73) JANÓW GWIDON, Żywiec (PL)
(54) Wytwornica pary czystej
B1 (11) 229144
(41) 2017 03 27
(51) F23G 5/20 (2006.01)
(21) 414022
(22) 2015 09 16
(72) DURNAŚ TADEUSZ, Palędzie (PL); MIKULSKI EMIL, Poznań (PL)
(73) MIKULSKI EMIL ENERGO‑SPAW SPECJALISTYCZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI I INSTALACJI
PRZEMYSŁOWYCH, Poznań (PL)
(54) Piec obrotowy
B1 (11) 229201
(41) 2015 10 26
(51) F23G 5/24 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
(21) 407914
(22) 2014 04 15
(72) MOSZCZAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) MOSZCZAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Piec do spalania paliw z odpadów stałych zwłaszcza w postaci
pelletu z wykorzystaniem procesu zgazowania
B1 (11) 229173
(41) 2017 01 30
(51) F24B 1/19 (2006.01)
F24B 1/191 (2006.01)
(21) 413250
(22) 2015 07 24
(72) RĘKA JACEK, Kraków (PL); FILIPOWICZ MARIUSZ, Wola
Zachariaszowska (PL)
(73) RĘKA JACEK CEBUD, Kraków (PL)
(54) Układ stopniowanej dystrybucji powietrza do przeciwprądo‑
wego spalania w palenisku i technologia spalania w tym układzie
B1 (11) 229146
(51) F24D 19/10 (2006.01)

(41) 2017 04 24
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F24D 3/18 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24D 11/02 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
(21) 414337
(22) 2015 10 12
(72) DOROSZKIEWICZ JAKUB, Olsztyn (PL)
(73) GAZUNO LANGOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
(54) Sposób optymalizacji pracy instalacji ogrzewania/chłodzenia
budynku i instalacja ogrzewania/chłodzenia budynku
B1 (11) 229090
(41) 2017 04 10
(51) F24F 3/12 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
(21) 414247
(22) 2015 10 02
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL); SKWARCZYŃSKI MARIUSZ,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego
B1 (11) 229152
(41) 2015 11 09
(51) F24F 7/06 (2006.01)
(21) 408114
(22) 2014 05 05
(72) BRACH BRONISŁAW, Jasło (PL)
(73) BRACH BRONISŁAW, Jasło (PL)
(54) Urządzenie do usuwania aerozolu i sposób usuwania aerozolu
B1 (11) 226550
(41) 2016 07 18
(51) F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F23B 10/00 (2011.01)
F23L 15/00 (2006.01)
(21) 410891
(22) 2015 01 08
(72) ROSZKOWSKI STANISŁAW, Chmielno (PL)
(73) EKO‑WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielno (PL)
(54) Kocioł grzewczy na rozdrobnione paliwo stałe lub biomasę
B1 (11) 229147
(41) 2017 04 24
(51) F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
(21) 414408
(22) 2015 10 17
(72) MIZERNY ZBIGNIEW, Pleszew (PL)
(73) MIZERNY ZBIGNIEW PPHU ELEKTRO‑MIZ, Pleszew (PL)
(54) Kocioł grzewczy na paliwa stałe
B1 (11) 229075
(41) 2017 01 30
(51) F24H 9/00 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
F28F 9/06 (2006.01)
(21) 413326
(22) 2015 07 29
(72) SZYMONIK BOLESŁAW JERZY, Taciszów (PL); SZYMONIK
BARTOSZ MATEUSZ, Taciszów (PL)
(73) SZYMONIK BOLESŁAW JERZY, Taciszów (PL); SZYMONIK
BARTOSZ MATEUSZ, Taciszów (PL)
(54) Przeponowy wymiennik ciepła
B1 (11) 229241
(51) F24H 9/20 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B66F 9/18 (2006.01)
(21) 414242

(41) 2017 04 10

(22) 2015 10 01
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(72) KUŚMIŃSKA‑FIJAŁKOWSKA ALDONA, Kotarwice (PL); KOZYRA
JACEK, Radom (PL)
(73) KUŚMIŃSKA‑FIJAŁKOWSKA ALDONA, Kotarwice (PL); KOZYRA
JACEK, Radom (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego załadunku paliwa stałego
do zasobnika automatycznego podajnika dozującego paliwo stałe
do pieca centralnego ogrzewania
B1 (11) 229089
(41) 2017 04 10
(51) F24J 2/40 (2006.01)
F24J 2/44 (2006.01)
(21) 414224
(22) 2015 09 30
(72) STĄCZEK PAWEŁ, Lublin (PL); PŁASKA STANISŁAW, Lublin (PL);
PŁASKA WOJCIECH, Łagiewniki (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Instalacja do akumulowania energii cieplnej
B1 (11) 229235
(41) 2016 09 12
(51) F25D 11/00 (2006.01)
F25D 17/02 (2006.01)
F25D 25/02 (2006.01)
(21) 411528
(22) 2015 03 09
(72) BABULA WALDEMAR, Podleszany (PL); KNAP DARIUSZ, Mielec (PL)
(73) WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mielec (PL)
(54) Chłodziarka wyrobów gotowych, zwłaszcza części lotniczych
B1 (11) 229265
(41) 2017 03 13
(51) F28F 1/02 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
(21) 413919
(22) 2015 09 11
(72) SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL); DŁUGOWSKI DARIUSZ,
Gdynia (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Rura płomienna kondensacyjnego wymiennika ciepła
B1 (11) 229134
(41) 2017 01 02
(51) G01B 5/30 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
E04G 23/00 (2006.01)
(21) 412930
(22) 2015 06 29
(72) BEDNARSKI ŁUKASZ, Kielce (PL); SIEŃKO RAFAŁ MAREK,
Kraków (PL); RUDZIEJEWSKI‑RUDZIEWICZ PRZEMYSŁAW MARIA,
Kraków (PL); HOWIACKI TOMASZ MAREK, Kęty (PL)
(73) SHM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Libertów (PL)
(54) Zestaw do pomiaru zmian rozwarcia rys, pęknięć, dylatacji
i innych szczelin budowlanych
B1 (11) 229176
(41) 2017 07 03
(51) G01B 11/30 (2006.01)
(21) 415460
(22) 2015 12 22
(72) BAJKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SOWA IRENEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE PATREX POLAND IMPORT‑EXPORT,
Elbląg (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wizualnej kontroli jakości wyrobów
B1 (11) 229145
(41) 2017 03 27
(51) G01C 9/26 (2006.01)
G01C 9/28 (2006.01)
(21) 414086
(22) 2015 09 21
(72) SŁOWIK EMILIAN, Wrocław (PL)
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(73) SŁOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinkowice (PL)
(54) Obudowa libelli oraz sposób osadzenia obudowy libelli w pro‑
filu poziomnicy
B1 (11) 229257
(41) 2017 03 27
(51) G01F 23/02 (2006.01)
(21) 414007
(22) 2015 09 15
(72) BAJKOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób przepływowego pomiaru poziomu wody
B1 (11) 229187
(41) 2017 05 08
(51) G01M 17/02 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
(21) 414561
(22) 2015 10 27
(72) EJSMONT JERZY, Sopot (PL); RONOWSKI GRZEGORZ,
Gdańsk (PL); ŚWIECZKO‑ŻUREK BEATA, Gdańsk (PL); SOMMER
SŁAWOMIR, Karbowo (PL); OWCZARZAK WOJCIECH, Tczew (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i urządzenie do laboratoryjnej oceny oporu toczenia
opon samochodowych na nawierzchniach drogowych o różnej tek‑
sturze i sztywności
B1 (11) 229099
(41) 2016 01 18
(51) G01N 1/28 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)
(21) 408879
(22) 2014 07 16
(72) PACIOREK KRZYSZTOF, Ruda Śląska (PL)
(73) DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piekary Śląskie (PL)
(54) Układ do oznaczania wskaźników wytrzymałości mechanicznej
i składu ziarnowego oraz przygotowania próbek do kompleksowej
analizy koksu
B1 (11) 229100
(41) 2016 01 18
(51) G01N 1/28 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)
(21) 408880
(22) 2014 07 16
(72) PACIOREK KRZYSZTOF, Ruda Śląska (PL)
(73) DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piekary Śląskie (PL)
(54) Układ do oznaczania wskaźników wytrzymałości mechanicznej
i składu ziarnowego oraz przygotowania próbek reprezentatywnych
do analizy materiałów, zwłaszcza koksu
B1 (11) 229101
(41) 2016 01 18
(51) G01N 1/28 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)
(21) 408881
(22) 2014 07 16
(72) PACIOREK KRZYSZTOF, Ruda Śląska (PL)
(73) DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piekary Śląskie (PL)
(54) Układ do komponowania próbek dla oznaczania reakcyjności
i wytrzymałości poreakcyjnej koksu
B1 (11) 229213
(41) 2014 12 08
(51) G01N 3/56 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
(21) 404192
(22) 2013 06 04
(72) MICHALAK MICHAŁ, Radom (PL); PIEKOSZEWSKI WITOLD,
Radom (PL); SZCZEREK MARIAN, Radom (PL); WULCZYŃSKI JAN,
Radom (PL); MICHALCZEWSKI REMIGIUSZ, Radom (PL)

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Komora do badania tribologicznych właściwości materiałów
na elementy łożysk foliowych
B1 (11) 229214
(41) 2014 12 08
(51) G01N 3/56 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
(21) 404199
(22) 2013 06 04
(72) MICHALAK MICHAŁ, Radom (PL); MICHALCZEWSKI
REMIGIUSZ, Radom (PL); PIEKOSZEWSKI WITOLD, Radom (PL);
SZCZEREK MARIAN, Radom (PL); WULCZYŃSKI JAN, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Urządzenie i układ sterująco‑pomiarowy do badania odpor‑
ności na zużycie materiałów w obecności czynnika niskowrzącego
zwłaszcza materiałów przeznaczonych na łożyska foliowe
B1 (11) 229215
(41) 2014 12 08
(51) G01N 3/56 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
(21) 404200
(22) 2013 06 04
(72) MICHALAK MICHAŁ, Radom (PL); MICHALCZEWSKI
REMIGIUSZ, Radom (PL); PIEKOSZEWSKI WITOLD, Radom (PL);
SZCZEREK MARIAN, Radom (PL); WULCZYŃSKI JAN, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Sposób dystrybucji czynnika niskowrzącego, zwłaszcza w ko‑
morze tribologicznego urządzenia przeznaczonego do badania
materiałów na łożyska foliowe i układ dystrybucji czynnika niskow‑
rzącego, zwłaszcza w komorze tribologicznego urządzenia prze‑
znaczonego do badania materiałów na łożyska foliowe
B1 (11) 229177
(41) 2015 10 12
(51) G01N 33/24 (2006.01)
B03B 4/00 (2006.01)
B03B 5/24 (2006.01)
G05D 11/00 (2006.01)
(21) 407726
(22) 2014 03 31
(72) KOZŁOWSKI ARTUR, Wojkowice Kościelne (PL); KRYCA MAREK,
Katowice (PL); CIERPISZ STANISŁAW, Łaziska Górne (PL); BĘDKOWSKI
ZBIGNIEW, Sosnowiec (PL); SOBIERAJSKI WALDEMAR, Czeladź (PL);
MAKOLA RYSZARD, Sosnowiec (PL); GOLA MARIAN, Radzionków (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice (PL)
(54) Sposób i układ sterowania odbiorem produktów wzbogacania
węgla w wodnych osadzarkach pulsacyjnych
B1 (11) 229078
(41) 2012 07 16
(51) G01N 33/53 (2006.01)
C12Q 1/02 (2006.01)
(21) 393586
(22) 2011 01 07
(72) PAWŁOWSKA JUSTYNA, Trzebnica (PL); BRYL EWA,
Gdańsk (PL); WITKOWSKI JACEK M., Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Sposób określania immunomodulujących właściwości substan‑
cji zwłaszcza leczniczych
B1 (11) 229175
(41) 2017 04 24
(51) G01S 17/89 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
(21) 414442
(22) 2015 10 20
(72) LEPPÄNEN VESA, Katajaranta (FI); KRAWCZYK JAKUB,
Elbląg (PL); AUGUSTYNOWICZ ADAM, Elbląg (PL); DOMINIK
WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) OPEGIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg (PL)
(54) Sposób identyfikacji typu roślinności
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B1 (11) 229061
(41) 2015 07 06
(51) G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/04 (2006.01)
G02B 6/36 (2006.01)
G01L 11/02 (2006.01)
(21) 406643
(22) 2013 12 23
(72) HOŁDYŃSKI ZBIGNIEW, Żytkiejmy (PL); SZOSTKIEWICZ
ŁUKASZ, Toruń (PL); NASIŁOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); PAWLIK
KATARZYNA JOANNA, Warszawa (PL); NAPIERAŁA MAREK ADAM,
Wrocław (PL); TENDERENDA TADEUSZ, Warszawa (PL); MURAWSKI
MICHAŁ, Warszawa (PL); SZYMAŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL);
OSTROWSKI ŁUKASZ, Nieporęt (PL); SŁOWIKOWSKI MATEUSZ,
Warszawa (PL); MĄKOWSKA ANNA KATARZYNA, Kielce (PL);
NASIŁOWSKI PIOTR, Warszawa (PL); ŁUKOWSKI ARIEL, Warszawa (PL)
(73) INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Element czuły czujnika światłowodowego
B1 (11) 229143
(41) 2017 03 27
(51) G02B 6/44 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
(21) 413985
(22) 2015 09 15
(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); WALKOWICZ
FILIP, Kielce (PL); RUTKOWSKI BARTOSZ, Rzeszów (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Antenowy kabel światłowodowy o zwiększonej odporności
na promieniowanie cieplne światła słonecznego
B1 (11) 229198
(41) 2017 11 20
(51) G06F 15/16 (2006.01)
(21) 418795
(22) 2016 09 22
(72) SAPIECHA KRZYSZTOF, Zagnańsk (PL); DENIZIAK ROMAN
STANISŁAW, Kraków (PL); CHROBOT ARKADIUSZ, Miedziana Góra (PL);
ŁUKAWSKI GRZEGORZ, Kielce (PL); CIOPIŃSKI LESZEK ADAM, Masłów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Układ do transmisji danych
B1 (11) 229208
(41) 2013 04 29
(51) G06T 1/00 (2006.01)
G06T 9/00 (2006.01)
(21) 396766
(22) 2011 10 25
(72) STAROSOLSKI ROMAN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób przetwarzania obrazów barwnych i multispektralnych,
a także danych wolumetrycznych, zwłaszcza w urządzeniach akwi‑
zycji, przetwarzania i składowania lub transmisji wykonujących
kompresję danych zawierających znaczne ilości szumu
B1 (11) 229052
(41) 2014 10 27
(51) G08C 15/02 (2006.01)
G08C 25/00 (2006.01)
H04M 11/06 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
(21) 407780
(22) 2014 04 02
(30) 102013206723.2
2013 04 15
DE
(72) REUTER MARTIN, Dachau (DE); KOENIG JOHANNES, Augsburg (DE)
(73) Marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH, Dachau (DE)
(54) System sterowania
B1 (11) 229071
(41) 2017 03 27
(51) G10L 15/25 (2013.01)
G10L 21/0208 (2013.01)
G10L 25/78 (2013.01)
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(21) 414116
(22) 2015 09 23
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); BARTOSZEWSKI PIOTR,
Gdańsk (PL); ŁOPATKA KUBA, Gdańsk (PL); KOTUS JÓZEF,
Gdynia (PL); SZWOCH GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do poprawy jakości sygnału mowy w systemach
rozpoznawania mowy i komunikacyjnych
B1 (11) 229138
(41) 2017 03 13
(51) H01L 31/042 (2014.01)
H01L 31/048 (2014.01)
(21) 413696
(22) 2015 08 27
(72) MALECZEK STANISŁAW, Wrocław (PL); WOJCIECHOWSKI
ANDRZEJ, Wrocław (PL); GRZESIAK WOJCIECH, Siepraw (PL);
DRABCZYK KAZIMIERZ, Roczyny (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Moduł fotowoltaiczny
B1 (11) 229128
(41) 2016 11 21
(51) H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/074 (2012.01)
H01L 31/18 (2006.01)
(21) 412250
(22) 2015 05 08
(72) GIERAŁTOWSKA SYLWIA, Warszawa (PL); GODLEWSKI MAREK,
Warszawa (PL); PIETRUSZKA RAFAŁ, Dacharzów (PL); WACHNICKI
ŁUKASZ, Warszawa (PL); WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania
struktury ogniwa fotowoltaicznego
B1 (11) 229114
(41) 2016 11 21
(51) H01T 13/16 (2006.01)
F02P 13/00 (2006.01)
(21) 412259
(22) 2015 05 07
(72) PEŁKA RADOSŁAW, Nowa Sól (PL)
(73) PEŁKA RADOSŁAW, Nowa Sól (PL)
(54) Sposób podniesienia efektywności odprowadzania ciepła
w strumieniowych świecach zapłonowych
B1 (11) 229205
(41) 2017 03 27
(51) H02G 9/10 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
(21) 414066
(22) 2015 09 18
(72) KOROL PAWEŁ, Mielec (PL); RĄCZKA GRZEGORZ, Mielec (PL)
(73) R&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mielec (PL)
(54) Doziemny system dystrybucyjny sieci telekomunikacyjnych
B1 (11) 229248
(41) 2017 07 17
(51) H02J 13/00 (2006.01)
(21) 415777
(22) 2016 01 12
(72) LEŚNIAK WOJCIECH TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) LEŚNIAK WOJCIECH TOMASZ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ zdalnego sterowania sterownika‑regulatora mocy
B1 (11) 229204
(41) 2017 07 31
(51) H02M 5/40 (2006.01)
H02J 3/34 (2006.01)
E21F 9/00 (2006.01)
(21) 415894
(22) 2016 01 25
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C12P 7/06 (2006.01)
C12P 21/02 (2006.01)
C12P 21/02 (2006.01)
C12P 7/64 (2006.01)
C12P 17/08 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
C12Q 1/02 (2006.01)
C12R 1/12 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/66 (2006.01)
C21D 1/19 (2006.01)
C21D 1/613 (2006.01)
C21D 8/04 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23G 1/02 (2006.01)
C23G 1/02 (2006.01)
C25B 1/02 (2006.01)
C25B 15/00 (2006.01)
C25B 15/08 (2006.01)
C30B 30/02 (2006.01)
D01D 5/00 (2006.01)
D01F 6/44 (2006.01)
D01F 6/94 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D03D 23/00 (2006.01)
D03D 25/00 (2006.01)
D04B 1/00 (2006.01)
D04B 1/14 (2006.01)
D04B 1/22 (2006.01)
D04B 1/26 (2006.01)
D04B 21/10 (2006.01)
D04B 21/00 (2006.01)
D04B 21/12 (2006.01)
D06M 11/32 (2006.01)
E01B 5/02 (2006.01)
E01B 7/24 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/32 (2006.01)
E01C 7/35 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/32 (2006.01)
E01C 7/35 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)

2

229059
229042*
229262*
229262*
229070*
229070*
229190
229055
229056
229043
229043*
229064*
229112*
229154*
229154*
229155*
229155*
229059*
229055*
229056*
229064
229157
229156
229042*
229078*
229190*
229064*
229157*
229156*
229131
229131*
229191
229127*
229234
229083*
229253*
229254*
229230
229230*
229230*
229170*
229181*
229181
229181*
229045
229045*
229045*
229046
229046*
229046*
229079
229047
229047*
229047*
229041
229168*
229168*
229102
229102*
229102*
229102*
229103
229103*
229103*
229103*

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

E01C 21/00 (2006.01)
E01C 3/04 (2006.01)
E01C 7/26 (2006.01)
E02B 3/02 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
E02B 11/02 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
E02D 1/02 (2006.01)
E02D 5/20 (2006.01)
E02D 5/30 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02F 3/407 (2006.01)
E02F 3/40 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04C 5/16 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
E04G 3/30 (2006.01)
E04G 23/00 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/08 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/677 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E21B 15/04 (2006.01)
E21C 27/36 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
E21F 17/08 (2006.01)
E21F 1/08 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
E21F 1/10 (2006.01)
E21F 1/14 (2006.01)
E21F 17/103 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 9/00 (2006.01)
F01C 1/44 (2006.01)
F01C 21/08 (2006.01)
F01K 19/00 (2006.01)
F01K 13/00 (2006.01)
F01K 11/02 (2006.01)
F01K 7/12 (2006.01)
F02P 13/00 (2006.01)
F03B 7/00 (2006.01)
F03B 13/00 (2006.01)
F03B 13/08 (2006.01)
F03B 17/02 (2006.01)

2

229275
229275*
229275*
229110
229110*
229264
229264*
229102*
229103*
229275*
229120
229200
229062
229205*
229240
229240*
229058*
229212
229137
229096
229051
229199*
229134*
229242
229242*
229178
229098*
229137*
229271
229271*
229135
229057
229057*
229136
229136*
229058
229058*
229231
229238
229238*
229168
229109
229109*
229109*
229232
229107*
229232*
229233
229233*
229116
229116*
229116*
229279
229204*
229066
229066*
229054
229054*
229054*
229054*
229114*
229126*
225932
225932*
225932*

1

F03D 3/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F15B 11/04 (2006.01)
F15B 15/08 (2006.01)
F15B 15/16 (2006.01)
F15B 15/08 (2006.01)
F15D 1/00 (2006.01)
F16B 7/16 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
F16B 7/06 (2006.01)
F16D 1/10 (2006.01)
F16D 1/116 (2006.01)
F16D 55/00 (2006.01)
F16D 55/02 (2006.01)
F16D 55/10 (2006.01)
F16H 3/06 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 61/38 (2006.01)
F16H 61/42 (2010.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 31/12 (2006.01)
F16K 31/122 (2006.01)
F21S 2/00 (2016.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
F22B 1/02 (2006.01)
F22B 37/26 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
F23B 10/00 (2011.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23G 5/24 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F24B 1/19 (2006.01)
F24B 1/191 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 3/18 (2006.01)
F24D 11/02 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24F 3/12 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24J 2/40 (2006.01)
F24J 2/44 (2006.01)
F25B 30/04 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
F25D 17/02 (2006.01)
F25D 25/02 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)

2

229126*
229126*
229233*
229193*
229074
229074*
229115
229223
229223*
229042
229226*
229226*
229212*
229239
229239*
229274
229274*
229274*
229123
229123*
229251
229251*
229193
229193*
229232*
229232*
229074*
229151
229179*
229143*
229142
229142*
229201*
226550*
229144
229201
229241*
226550*
229147*
229173
229173*
229146
229146*
229146*
229146*
229146*
229090
229090*
229090*
229152
226550
226550*
229147
229147*
229075
229241
229265*
229089
229089*
229054*
229235
229235*
229235*
229075*
229075*

1957

1

F28F 9/06 (2006.01)
F28F 1/02 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
G01B 5/30 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 11/30 (2006.01)
G01C 9/26 (2006.01)
G01C 9/28 (2006.01)
G01F 23/02 (2006.01)
G01K 11/16 (2006.01)
G01L 11/02 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
G01S 17/89 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/04 (2006.01)
G02B 6/36 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G05D 11/00 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06F 15/16 (2006.01)
G06K 9/36 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)
G06T 1/00 (2006.01)

2

1

2

229075*
229265
229265*
229265*
229265*
229134
229134*
229176
229145
229145*
229257
229141*
229061*
229187
229213*
229214*
229215*
229170*
229120*
229120*
229187*
229099
229099*
229099*
229100
229100*
229100*
229101
229101*
229101*
229213
229213*
229214
229215
229177
229078
229175*
229175
229061
229061*
229061*
229143
229177*
229076*
229198
229076*
229175*
229208

G06T 9/00 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
G08C 15/02 (2006.01)
G08C 25/00 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
G09F 3/02 (2006.01)
G10L 15/25 (2013.01)
G10L 21/0208 (2013.01)
G10L 25/78 (2013.01)
G21C 3/42 (2006.01)
H01F 7/02 (2006.01)
H01L 33/32 (2010.01)
H01L 21/02 (2006.01)
H01L 21/76 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H01L 31/048 (2014.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/074 (2012.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01M 14/00 (2006.01)
H01T 13/16 (2006.01)
H02G 9/10 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
H02J 50/00 (2016.01)
H02J 13/00 (2006.01)
H02J 3/34 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02M 1/14 (2006.01)
H02M 5/40 (2006.01)
H02M 7/48 (2007.01)
H02N 11/00 (2006.01)
H02P 25/04 (2006.01)
H02P 1/44 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/50 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/50 (2006.01)
H04B 1/38 (2015.01)
H04J 13/00 (2011.01)
H04J 13/00 (2011.01)
H04M 11/06 (2006.01)
H05B 6/80 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05H 1/02 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)

229208*
229132*
229052
229052*
229052*
229060*
229071
229071*
229071*
229092*
229085*
229260*
229260*
229260*
229260*
229138
229138*
229128
229128*
229128*
229128*
229261*
229114
229205
229205*
229132*
229248
229204*
229249*
229111*
229204
229067
229261
229180
229180*
229068
229068*
229069
229069*
229216
229068*
229069*
229052*
229184*
229243
229243*
229083
229249

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

220960
225932
226550
229041
229042
229043
229044
229045
229046

C04B 28/14 (2006.01)
F03B 13/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
D06M 11/32 (2006.01)
F15D 1/00 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
C10L 9/10 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D04B 1/00 (2006.01)

229047
229048
229049
229050
229051
229052
229053
229054
229055

D04B 21/10 (2006.01)
B01D 61/40 (2006.01)
C09D 17/00 (2006.01)
C07D 513/04 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
G08C 15/02 (2006.01)
A01N 25/32 (2006.01)
F01K 19/00 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)

1958
1

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2

229056 C12N 1/21 (2006.01)
229057 E06B 1/70 (2006.01)
229058 E06B 3/67 (2006.01)
229059 C12G 3/02 (2006.01)
229060 B32B 3/02 (2006.01)
229061 G02B 6/00 (2006.01)
229062 E02D 5/30 (2006.01)
229063 A61M 29/00 (2006.01)
229064 C12P 7/64 (2006.01)
229065 B65D 83/04 (2006.01)
229066 F01C 1/44 (2006.01)
229067 H02M 7/48 (2007.01)
229068 H03M 1/00 (2006.01)
229069 H03M 1/00 (2006.01)
229070 B09C 1/10 (2006.01)
229071 G10L 15/25 (2013.01)
229072 A61K 51/04 (2006.01)
229073 A61M 5/20 (2006.01)
229074 F15B 13/02 (2006.01)
229075 F24H 9/00 (2006.01)
229076 A61B 3/113 (2006.01)
229077 A61B 5/0205 (2006.01)
229078 G01N 33/53 (2006.01)
229079 D04B 1/26 (2006.01)
229080 B01J 20/04 (2006.01)
229081 B07B 1/15 (2006.01)
229082 C10L 5/44 (2006.01)
229083 H05H 1/02 (2006.01)
229084 B01D 53/02 (2006.01)
229085 A41D 1/00 (2006.01)
229086 C07D 233/28 (2006.01)
229087 C02F 1/58 (2006.01)
229088 B01J 3/00 (2006.01)
229089 F24J 2/40 (2006.01)
229090 F24F 3/12 (2006.01)
229091 B01D 71/38 (2006.01)
229092 C01G 43/025 (2006.01)
229093 C01B 25/32 (2006.01)
229094 A23L 7/178 (2016.01)
229095 A41D 13/00 (2006.01)
229096 E04F 15/02 (2006.01)
229097 C01B 32/16 (2017.01)
229098 B32B 17/06 (2006.01)
229099 G01N 1/28 (2006.01)
229100 G01N 1/28 (2006.01)
229101 G01N 1/28 (2006.01)
229102 E01C 7/36 (2006.01)
229103 E01C 7/36 (2006.01)
229104 C07D 295/088
(2006.01)
229105 C07D 295/088
(2006.01)
229106 C07F 9/54 (2006.01)
229107 B61B 3/00 (2006.01)
229108 C08B 37/08 (2006.01)
229109 E21B 7/02 (2006.01)
229110 E02B 3/02 (2006.01)
229111 B60M 1/06 (2006.01)
229112 C07C 51/42 (2006.01)
229113 B28B 3/24 (2006.01)
229114 H01T 13/16 (2006.01)
229115 F15B 15/08 (2006.01)
229116 E21F 1/10 (2006.01)
229117 A01M 7/00 (2006.01)
229118 A61B 17/11 (2006.01)

Nr 6/2018

1

2

1

2

1

2

229119
229120
229121
229122
229123
229124
229125
229126
229127
229128
229129
229130
229131
229132
229133
229134
229135
229136
229137
229138
229139
229140
229141
229142
229143
229144
229145
229146
229147
229148
229149
229150
229151
229152
229153
229154
229155
229156
229157
229158
229159
229160
229161
229162
229163
229164
229165
229166
229167
229168
229169
229170
229171
229172
229173
229174
229175
229176
229177
229178
229179
229180
229181
229182
229183

B29C 70/84 (2006.01)
E02D 1/02 (2006.01)
B25J 18/04 (2006.01)
A62B 99/00 (2009.01)
F16H 3/06 (2006.01)
A61K 39/145 (2006.01)
C11D 3/20 (2006.01)
C02F 7/00 (2006.01)
B22F 9/22 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C21D 1/19 (2006.01)
A61B 1/00 (2006.01)
A61K 31/727 (2006.01)
G01B 5/30 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
E06B 3/08 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
A61K 51/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
F22B 1/02 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
G01C 9/26 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
B66F 7/06 (2006.01)
F21S 2/00 (2016.01)
F24F 7/06 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
C07D 493/04 (2006.01)
C07D 493/04 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 17/08 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07D 265/38 (2006.01)
A61M 16/06 (2006.01)
C08G 73/06 (2006.01)
A01K 31/18 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C09J 163/02 (2006.01)
C09J 163/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B31B 1/62 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C01B 31/02 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
F24B 1/19 (2006.01)
A47C 19/02 (2006.01)
G01S 17/89 (2006.01)
G01B 11/30 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
B63C 9/11 (2006.01)
H02P 25/04 (2006.01)
D01F 6/44 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)

229184
229185
229186
229187
229188
229189
229190
229191
229192
229193
229194
229195
229196
229197
229198
229199
229200
229201
229202
229203
229204
229205
229206
229207
229208
229209
229210
229211
229212
229213
229214
229215
229216
229217
229218
229219
229220
229221
229222
229223
229224
229225
229226
229227
229228
229229
229230
229231
229232

A61L 2/00 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C07D 333/14 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
A01C 23/02 (2006.01)
A01C 23/02 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C21D 8/04 (2006.01)
B24B 23/02 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
A61K 39/02 (2006.01)
B65G 47/78 (2006.01)
B41M 3/16 (2006.01)
B62K 25/04 (2006.01)
G06F 15/16 (2006.01)
B66C 23/18 (2006.01)
E02D 5/20 (2006.01)
F23G 5/24 (2006.01)
B64C 27/48 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
H02M 5/40 (2006.01)
H02G 9/10 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
G06T 1/00 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C10J 3/48 (2006.01)
B64C 35/00 (2006.01)
E04C 5/16 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
H04B 1/38 (2015.01)
C07D 207/38 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
A61L 15/18 (2006.01)
A61K 6/00 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 31/167 (2006.01)
F15B 15/16 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
B66F 3/28 (2006.01)
C07D 233/48 (2006.01)
C09K 21/00 (2006.01)
C10M 175/04 (2006.01)
C25B 1/02 (2006.01)
E06B 3/677 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)

229233
229234
229235
229236
229237
229238
229239
229240
229241
229242
229243
229244
229245
229246
229247
229248
229249
229250
229251
229252
229253
229254
229255
229256
229257
229258
229259
229260
229261
229262
229263
229264
229265
229266
229267
229268
229269
229270
229271
229272
229273
229274
229275
229276
229277
229278
229279
229280

E21F 1/08 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
B64C 15/12 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
F16D 1/10 (2006.01)
E02F 3/407 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
B43L 1/00 (2006.01)
B66B 9/02 (2006.01)
B66B 9/02 (2006.01)
B29C 44/08 (2006.01)
H02J 13/00 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
F16H 61/38 (2006.01)
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(68) 1633724

(54) Pochodne ftalazynonu
(73) Kudos Pharmaceuticals Limited, CAMBRIDGE (GB)

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(93) 16.12.2014, EU/1/14/959, Komisja Europejska (EU)
(95) OLAPARIB ORAZ JEGO SOLE i SOLWATY
(94) 12.03.2024 - 12.03.2029

(68) 1740177
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

Antagoniści receptora muskarynowego acetylocholiny
Glaxo Group Limited, BRENTFORD (GB)
30.04.2014, EU/1/14/922, Komisja Europejska (EU)
BROMEK UMEKLIDYNIUM
27.04.2025 - 30.04.2029

(68) 182344
(54) Nowe pochodne chinuklidyny i kompozycja medyczna zawie‑
rająca te związki

(73) ASTELLAS PHARMA INC., TOKIO (JP)
(93) 29.03.2005, 11371 do 11372, Minister Zdrowia (PL)
(93) 16.12.2003, RVG 29151 do 29152, Rada Oceny Leków (NL)
(95) bursztynian solifenacyny
(94) 16.12.2018 - 16.06.2019 (obejmuje przedłużenie obowiązy‑
wania)

(68) 200551
(54) Pochodne 3-(3-izopropylo-5-metylo-4H-1,2,4-triazol-4-ilo)egzo-8-azabicyklo[3.2.1]oktanu, środek farmaceutyczny, zastoso‑
wanie tych pochodnych oraz środka farmaceutycznego i związki
pośrednie
(73) PFIZER INC., NOWY JORK (US)
(93) 20.09.2007, EU/1/07/418/001 do 010, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) Marawirok ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopusz‑
czalnej soli
(94) 09.05.2021 - 20.09.2022

(68) 204263
(54) Pochodna 1H-pirazolo[3,4-c]pirydyny i jej zastosowanie oraz
kompozycja farmaceutyczna i jej zastosowanie
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, STEINHAUSEN (CH)
(93) 20.05.2011, EU/1/11/691/001 do 005, Komisja Europejska (EU)
(95) APIKSABAN i jego farmaceutycznie dopuszczalne sole
(94) 17.09.2022 - 20.05.2026

(68) 206267
(54) Zmutowana cząsteczka CTLA4, cząsteczka kwasu nukleinowe‑
go, wektor, układ wektorowy gospodarza, komórka gospodarza,
sposób wytwarzania zmutowanej cząsteczki CTLA4, kompozycja
farmaceutyczna, sposób regulacji interakcji komórki T z komórką
dodatnią pod względem CD80 i/lub CD86, zastosowania rozpusz‑
czalnej zmutowanej cząsteczki CTLA4
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, PRINCETON (US)
(93) 17.06.2011, EU/1/11/694/001 do 002, Komisja Europejska (EU)
(95) Belatacept
(94) 23.05.2021 - 23.05.2026

(68) 206833
(54) Przeciwciało, izolowana cząsteczka kwasu nukleinowego, re‑
kombinowany wektor, komórka gospodarza, kompozycja, przeciw‑
ciało i kompozycja do zastosowania w diagnostyce lub terapii
(73) Janssen Biotech, Inc., HORSHAM (US)
(93) 06.10.2009, EU/1/09/546/001 do 004, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) golimumab
(94) 07.08.2021 - 06.04.2025 (obejmuje przedłużenie obowiązy‑
wania)
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(68) 208247

(54) Wyizolowana cząsteczka kwasu nukleinowego kodująca skład‑
nik receptora czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF), wektor
ekspresji zawierający tą wyizolowaną cząsteczkę kwasu nukleino‑
wego, układ gospodarz-wektor do wytwarzania polipeptydu fu‑
zyjnego, sposób wytwarzania polipeptydu fuzyjnego, dimeryczny
antagonista receptora VEGF, polipeptyd fuzyjny i zastosowanie
polipeptydu fuzyjnego
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., TARRYTOWN (US)
(93) 22.11.2012, EU/1/12/797/001 do 002, Komisja Europejska (EU)
(95) Aflibercept
(94) 23.05.2020 - 23.05.2025

(68) 209253

(54) Pochodne fenylopiperazyny i fenylo-1,4-diazepanu, zawierające
je kompozycje oraz ich zastosowanie
(73) H. LUNDBECK A/S, VALBY-KOPENHAGA (DK)
(93) 18.12.2013, EU/1/13/891, Komisja Europejska (EU)
(95) WORTIOKSETYNA lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól
addycyjna z kwasem
(94) 02.10.2022 - 02.10.2027

(68) 212238

(54) Nowe związki betamimetyczne, ich zastosowanie, oraz preparat
farmaceutyczny zawierający związek
(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co. KG,
INGELHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 27.02.2014, 21718, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (PL)
(93) 18.09.2013, MA211/00401, Licensing Authority (MT)
(95) OLODATEROL i jego farmaceutycznie dopuszczalna sól, chlo‑
rowodorek olodaterolu
(94) 11.11.2023 - 18.09.2028

(68) 212738

(54) Cząsteczka przeciwciała, związek, sekwencja DNA, wektor do
klonowania lub ekspresji, komórka gospodarza, sposób wytwarzania
cząsteczki przeciwciała, kompozycja terapeutyczna lub diagnostycz‑
na, zastosowanie cząsteczki przeciwciała albo związku
(73) UCB PHARMA S.A., BRUKSELA (BE)
(93) 06.10.2009, EU/1/09/544/001 do 002, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) Certolizumab pegol
(94) 05.06.2021 - 06.10.2024

(68) 214702

(54) Zastosowanie 1-(4-chlorofenylo) 4-(4-morfolinylo)-2,5-dihy‑
dro-1H-imidazol-2-onu jako związku aktywnego do wytwarzania
leku do leczenia epilepsji u psów
(73) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(93) 27.02.2013, EU/2/12/147/001 do 004, Komisja Europejska (EU)
(95) IMEPITOINA lub jej dopuszczalna fizjologicznie sól do zasto‑
sowania jako związek aktywny do wytwarzania leku do leczenia
epilepsji idiopatycznej u psów
(94) 09.10.2023 - 27.02.2028

(68) 215901

(54) Cykliczny inhibitor białkowych kinaz tyrozynowych, jego zasto‑
sowanie oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca taki związek
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, STEINHAUSEN (CH)
(93) 22.11.2006, EU/1/06/363/001 do 009, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) dazatynib
(94) 12.04.2020 - 22.11.2021
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2017/50

EP 2442646 B1
EP 2442742 B1
EP 2443246 B1
EP 2445510 B1
EP 2446799 B1
EP 2447296 B1
EP 2447501 B1
EP 2451866 B1
EP 2452478 B1
EP 2452829 B1
EP 2460352 B1
EP 2460509 B1
EP 2464233 B1
EP 2464441 B1
EP 2465441 B1
EP 2465445 B1
EP 2467659 B1
EP 2470168 B1
EP 2472649 B1
EP 2475387 B1
EP 2477987 B1
EP 2480560 B1
EP 2482583 B1
EP 2483901 B1
EP 2488561 B1
EP 2488740 B1
EP 2489659 B1
EP 2491180 B1
EP 2493757 B1
EP 2496547 B1
EP 2496728 B1
EP 2497822 B1
EP 2498959 B1
EP 2499178 B1
EP 2501557 B1
EP 2501799 B1
EP 2502592 B1
EP 2504139 B1
EP 2504459 B1
EP 2506844 B1
EP 2506868 B1
EP 2507869 B1
EP 2508378 B1
EP 2510096 B1
EP 2510812 B1
EP 2514436 B1
EP 2519113 B1
EP 2521149 B1
EP 2522410 B1
EP 2522417 B1
EP 2522417 B1
EP 2523805 B1
EP 2524166 B1
EP 2524169 B1
EP 2525070 B1
EP 2527356 B1
EP 2527777 B1
EP 2533774 B1
EP 2534027 B1
EP 2534785 B1
EP 2535217 B1
EP 2535300 B1
EP 2536019 B1
EP 2536391 B1
EP 2536546 B1
EP 2537446 B1
EP 2538900 B1

1962
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T5 (97) 28 01 2015
T3 (97) 20 12 2017
T5 (97) 13 08 2014
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T5 (97) 27 08 2014
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T5 (97) 11 02 2015
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T5 (97) 27 08 2014
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 27 12 2017
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2017/45
2018/01
2017/51
2017/51
2018/08
2018/02
2018/08
2018/02
2017/44
2018/03
2017/52
2018/02
2017/51
2015/05
2017/51
2014/33
2017/52
2017/41
2017/50
2017/52
2017/50
2017/39
2016/37
2018/03
2017/51
2018/01
2018/03
2014/35
2017/47
2018/03
2017/51
2017/46
2018/09
2018/03
2018/11
2018/07
2018/01
2018/03
2017/52
2015/07
2018/02
2017/52
2017/51
2018/03
2018/01
2017/50
2017/52
2017/50
2017/52
2017/46
2017/49
2017/50
2017/52
2018/02
2018/01
2014/35
2018/09
2018/01
2018/01
2018/02
2017/44
2018/01
2018/10
2017/50
2017/50
2018/11
2017/52

EP 2539366 B1
EP 2543056 B1
EP 2544560 B1
EP 2546225 B1
EP 2546233 B1
EP 2548568 B1
EP 2552247 B1
EP 2556022 B1
EP 2557855 B1
EP 2561766 B1
EP 2562095 B1
EP 2563108 B1
EP 2563526 B1
EP 2566765 B1
EP 2567654 B1
EP 2567682 B1
EP 2567709 B1
EP 2568796 B1
EP 2571994 B1
EP 2573199 B1
EP 2575425 B1
EP 2575654 B1
EP 2575881 B1
EP 2576605 B1
EP 2577071 B1
EP 2577624 B1
EP 2579398 B1
EP 2580077 B1
EP 2587147 B1
EP 2588609 B1
EP 2590281 B1
EP 2599203 B1
EP 2602323 B1
EP 2602890 B1
EP 2604801 B1
EP 2606756 B1
EP 2606913 B1
EP 2611910 B1
EP 2612076 B1
EP 2613798 B1
EP 2617838 B1
EP 2621844 B1
EP 2622134 B1
EP 2622870 B1
EP 2622925 B1
EP 2624031 B1
EP 2624893 B1
EP 2625144 B1
EP 2626506 B1
EP 2631248 B1
EP 2632946 B1
EP 2633560 B1
EP 2634284 B1
EP 2638348 B1
EP 2640358 B1
EP 2640493 B1
EP 2641879 B1
EP 2643437 B1
EP 2644698 B1
EP 2646194 B1
EP 2647611 B1
EP 2648209 B1
EP 2652269 B1
EP 2653044 B1
EP 2655063 B1
EP 2655754 B1
EP 2663379 B1

T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T5 (97) 02 07 2014
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017

Nr 6/2018
2017/43
2017/51
2017/43
2017/52
2018/02
2017/52
2018/02
2017/49
2018/05
2018/02
2018/01
2017/52
2014/27
2017/46
2018/01
2017/50
2017/50
2017/50
2018/10
2018/08
2018/01
2017/51
2017/50
2017/50
2018/02
2018/01
2018/02
2018/03
2018/05
2018/05
2018/05
2018/01
2017/52
2017/51
2018/08
2017/51
2018/02
2018/02
2018/03
2017/51
2018/02
2017/51
2017/43
2018/02
2017/46
2017/45
2017/52
2018/02
2017/50
2018/02
2018/01
2017/51
2018/09
2018/02
2017/51
2018/05
2018/02
2017/52
2018/12
2017/51
2017/52
2018/01
2018/05
2017/51
2018/07
2017/50
2017/50

EP 2663521 B1
EP 2663536 B1
EP 2663617 B1
EP 2664669 B1
EP 2664889 B1
EP 2665471 B1
EP 2668184 B1
EP 2668870 B1
EP 2669366 B1
EP 2671839 B1
EP 2672016 B1
EP 2681192 B1
EP 2682343 B1
EP 2684178 B1
EP 2684902 B1
EP 2686310 B1
EP 2686596 B1
EP 2687650 B1
EP 2688413 B1
EP 2688852 B1
EP 2689110 B1
EP 2693280 B1
EP 2694065 B1
EP 2694106 B1
EP 2694360 B1
EP 2695695 B1
EP 2695780 B1
EP 2696846 B1
EP 2697442 B1
EP 2698495 B1
EP 2700324 B1
EP 2704701 B1
EP 2705317 B1
EP 2708091 B1
EP 2708359 B1
EP 2709989 B1
EP 2711371 B1
EP 2713890 B1
EP 2713900 B1
EP 2714522 B1
EP 2714609 B1
EP 2714774 B1
EP 2714888 B1
EP 2714910 B1
EP 2715115 B1
EP 2715702 B1
EP 2717887 B1
EP 2718320 B1
EP 2718725 B1
EP 2721039 B1
EP 2726794 B1
EP 2727767 B1
EP 2728078 B1
EP 2730429 B1
EP 2731972 B1
EP 2732692 B1
EP 2733286 B1
EP 2733296 B1
EP 2734768 B1
EP 2736501 B1
EP 2737801 B1
EP 2738156 B1
EP 2738307 B1
EP 2742190 B1
EP 2742984 B1
EP 2744829 B1
EP 2746186 B1

Nr 6/2018
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T4 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 07 02 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 06 2016
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
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2017/43
2017/52
2018/09
2017/50
2018/02
2017/47
2017/51
2018/01
2018/02
2017/48
2017/42
2017/51
2018/08
2017/47
2017/46
2017/37
2018/12
2017/52
2017/52
2017/47
2018/02
2018/03
2018/08
2017/51
2018/01
2017/51
2017/51
2017/51
2017/45
2017/47
2017/05
2018/03
2018/02
2018/02
2018/01
2018/01
2018/01
2018/02
2018/06
2017/50
2018/04
2018/08
2017/44
2018/05
2017/49
2016/37
2017/46
2017/49
2017/44
2016/23
2017/38
2017/44
2017/52
2018/02
2018/01
2017/50
2017/51
2017/51
2017/52
2018/03
2017/51
2018/05
2018/13
2017/52
2017/52
2018/02
2017/45

EP 2748886 B1
EP 2751569 B1
EP 2752289 B1
EP 2752350 B1
EP 2752484 B1
EP 2753696 B1
EP 2755866 B1
EP 2756848 B1
EP 2757145 B1
EP 2758289 B1
EP 2758433 B1
EP 2760091 B1
EP 2760558 B1
EP 2763682 B1
EP 2764770 B1
EP 2765835 B1
EP 2765849 B1
EP 2765876 B1
EP 2765896 B1
EP 2766039 B1
EP 2766518 B1
EP 2767366 B1
EP 2770026 B1
EP 2770144 B1
EP 2770294 B1
EP 2771326 B1
EP 2771326 B1
EP 2771913 B1
EP 2772206 B1
EP 2772261 B1
EP 2774519 B1
EP 2775464 B1
EP 2776038 B1
EP 2776549 B1
EP 2777983 B1
EP 2780023 B1
EP 2780368 B1
EP 2782997 B1
EP 2787844 B1
EP 2788104 B1
EP 2788136 B1
EP 2788602 B1
EP 2789456 B1
EP 2789560 B1
EP 2790705 B1
EP 2793327 B1
EP 2793618 B1
EP 2794600 B1
EP 2794626 B1
EP 2799310 B1
EP 2800656 B1
EP 2801625 B1
EP 2804805 B1
EP 2808007 B1
EP 2808103 B1
EP 2808186 B1
EP 2809307 B1
EP 2810371 B1
EP 2810902 B1
EP 2813725 B1
EP 2814513 B1
EP 2815421 B1
EP 2816775 B1
EP 2816895 B1
EP 2817132 B1
EP 2819649 B1
EP 2823714 B1

T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 06 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
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 07 02 2018
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 03 01 2018

1963
2018/01
2018/07
2017/51
2018/01
2018/08
2018/01
2017/52
2017/48
2017/46
2018/01
2017/52
2018/08
2018/05
2017/48
2018/01
2018/01
2017/49
2017/52
2017/50
2018/01
2017/50
2018/01
2017/45
2017/51
2017/50
2017/52
2017/47
2018/01
2017/48
2017/52
2017/45
2017/51
2017/43
2017/49
2018/01
2017/51
2018/02
2018/01
2018/05
2017/40
2017/52
2017/50
2018/02
2017/49
2017/42
2018/03
2018/05
2018/06
2017/22
2017/51
2017/47
2017/47
2018/03
2017/52
2018/01
2017/51
2017/49
2017/44
2017/44
2018/01
2017/51
2018/05
2017/44
2018/03
2017/48
2018/08
2018/01

EP 2823731 B1
EP 2824645 B1
EP 2824865 B1
EP 2825212 B1
EP 2825386 B1
EP 2825820 B1
EP 2828547 B1
EP 2831237 B1
EP 2833448 B1
EP 2834192 B1
EP 2834239 B1
EP 2834320 B1
EP 2836474 B1
EP 2836511 B1
EP 2839750 B1
EP 2840078 B1
EP 2840080 B1
EP 2845495 B1
EP 2845982 B1
EP 2847066 B1
EP 2847204 B1
EP 2847324 B1
EP 2847694 B1
EP 2847809 B1
EP 2848258 B1
EP 2849626 B1
EP 2849744 B1
EP 2850957 B1
EP 2851572 B1
EP 2851599 B1
EP 2851929 B1
EP 2852554 B1
EP 2852807 B1
EP 2853552 B1
EP 2853672 B1
EP 2853849 B1
EP 2854499 B1
EP 2855948 B1
EP 2856876 B1
EP 2861455 B1
EP 2862894 B1
EP 2864295 B1
EP 2864302 B1
EP 2864328 B1
EP 2864585 B1
EP 2865382 B1
EP 2865778 B1
EP 2867406 B1
EP 2868315 B1
EP 2868477 B1
EP 2869853 B1
EP 2870073 B1
EP 2870107 B1
EP 2871051 B1
EP 2871053 B1
EP 2871981 B1
EP 2872126 B1
EP 2872139 B1
EP 2872202 B1
EP 2872427 B1
EP 2872465 B1
EP 2873512 B1
EP 2873664 B1
EP 2874104 B1
EP 2875013 B1
EP 2875060 B1
EP 2875121 B1

1964
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 27 12 2017
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2018/03
2018/05
2017/52
2018/01
2018/01
2018/08
2017/50
2018/05
2017/39
2017/52
2017/52
2017/51
2017/52
2018/01
2018/01
2018/02
2017/51
2018/01
2017/35
2018/02
2017/46
2018/01
2017/46
2017/48
2018/01
2018/02
2018/02
2017/47
2018/01
2017/44
2017/51
2017/50
2018/03
2017/49
2018/05
2018/05
2017/52
2017/46
2018/02
2017/46
2017/42
2018/05
2017/52
2017/50
2017/51
2018/02
2017/50
2017/36
2017/50
2017/43
2017/32
2017/51
2017/37
2017/52
2017/52
2017/50
2017/45
2017/52
2018/02
2018/07
2018/02
2018/01
2018/02
2018/01
2018/02
2018/08
2017/52

EP 2875586 B1
EP 2876058 B1
EP 2878570 B1
EP 2878913 B1
EP 2880190 B1
EP 2881236 B1
EP 2882987 B1
EP 2885391 B1
EP 2885963 B1
EP 2886176 B1
EP 2888178 B1
EP 2889310 B1
EP 2890731 B1
EP 2891461 B1
EP 2892069 B1
EP 2892795 B1
EP 2893810 B1
EP 2894162 B1
EP 2895127 B1
EP 2895174 B1
EP 2895188 B1
EP 2895725 B1
EP 2895809 B1
EP 2897510 B1
EP 2897589 B1
EP 2898079 B1
EP 2898080 B1
EP 2898100 B1
EP 2898276 B1
EP 2898775 B1
EP 2900452 B1
EP 2900664 B1
EP 2902011 B1
EP 2904126 B1
EP 2904676 B1
EP 2905335 B1
EP 2905695 B1
EP 2907843 B1
EP 2908641 B1
EP 2908872 B1
EP 2908873 B1
EP 2910177 B1
EP 2910178 B1
EP 2910314 B1
EP 2910380 B1
EP 2910584 B1
EP 2911548 B1
EP 2912150 B1
EP 2912162 B1
EP 2912465 B1
EP 2913457 B1
EP 2914542 B1
EP 2914721 B1
EP 2915582 B1
EP 2915997 B1
EP 2916646 B1
EP 2918325 B1
EP 2919621 B1
EP 2920804 B1
EP 2921420 B1
EP 2922844 B1
EP 2923134 B1
EP 2923510 B1
EP 2923576 B1
EP 2923660 B1
EP 2924219 B1
EP 2924383 B1

T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018

Nr 6/2018
2017/46
2017/40
2017/51
2018/07
2018/07
2017/47
2018/08
2018/05
2018/03
2018/01
2018/01
2018/01
2018/02
2018/02
2017/49
2017/49
2017/46
2018/03
2017/50
2017/51
2017/51
2018/07
2018/08
2017/52
2018/03
2018/01
2017/50
2017/52
2017/52
2017/49
2017/40
2017/52
2017/47
2017/44
2017/52
2017/51
2018/02
2018/01
2017/52
2017/52
2017/52
2017/52
2017/51
2018/03
2018/01
2017/51
2017/40
2017/50
2017/45
2018/05
2017/33
2017/47
2017/52
2017/50
2017/26
2018/08
2018/01
2017/52
2017/48
2018/01
2017/52
2017/31
2017/47
2017/37
2017/41
2018/01
2018/02

EP 2925355 B1
EP 2925757 B1
EP 2926070 B1
EP 2929237 B1
EP 2929722 B1
EP 2931268 B1
EP 2931276 B1
EP 2931710 B1
EP 2932968 B1
EP 2933203 B1
EP 2933252 B1
EP 2936484 B1
EP 2937168 B1
EP 2937350 B1
EP 2937396 B1
EP 2937568 B1
EP 2938418 B1
EP 2938565 B1
EP 2939524 B1
EP 2939640 B1
EP 2940007 B1
EP 2940145 B1
EP 2940750 B1
EP 2941395 B1
EP 2947064 B1
EP 2947086 B1
EP 2947718 B1
EP 2949018 B1
EP 2950693 B1
EP 2950976 B1
EP 2951016 B1
EP 2951815 B1
EP 2952406 B1
EP 2952664 B1
EP 2953776 B1
EP 2955127 B1
EP 2955769 B1
EP 2957478 B1
EP 2959483 B1
EP 2960615 B1
EP 2961429 B1
EP 2961509 B1
EP 2961529 B1
EP 2962051 B1
EP 2963172 B1
EP 2964218 B1
EP 2966058 B1
EP 2966938 B1
EP 2969251 B1
EP 2969785 B1
EP 2969838 B1
EP 2969987 B1
EP 2970548 B1
EP 2970922 B1
EP 2975627 B1
EP 2976387 B1
EP 2976466 B1
EP 2977385 B1
EP 2978752 B1
EP 2979951 B1
EP 2981312 B1
EP 2981385 B1
EP 2982107 B1
EP 2982366 B1
EP 2982799 B1
EP 2983552 B1
EP 2983936 B1

Nr 6/2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 15 11 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/03
2017/42
2018/05
2018/01
2018/02
2017/52
2017/52
2017/47
2017/52
2017/50
2017/50
2017/51
2018/01
2017/43
2018/02
2017/52
2017/48
2018/02
2018/08
2018/01
2017/50
2017/51
2017/43
2017/51
2017/49
2017/51
2018/02
2017/47
2017/32
2017/36
2018/01
2018/01
2017/45
2017/45
2017/51
2017/51
2017/51
2017/46
2018/02
2017/49
2018/09
2018/02
2018/02
2017/51
2017/51
2018/02
2017/46
2017/49
2017/50
2018/01
2017/49
2017/40
2018/02
2018/11
2017/41
2017/51
2018/03
2017/48
2017/46
2017/46
2018/02
2018/01
2017/49
2018/09
2017/51
2017/36
2017/46

EP 2985025 B1
EP 2986107 B1
EP 2986633 B1
EP 2986799 B1
EP 2987994 B1
EP 2988871 B1
EP 2989180 B1
EP 2989283 B1
EP 2989875 B1
EP 2990483 B1
EP 2991506 B1
EP 2992152 B1
EP 2992225 B1
EP 2993298 B1
EP 2993986 B1
EP 2994022 B1
EP 2994582 B1
EP 2994707 B1
EP 2995352 B1
EP 2995503 B1
EP 2995748 B1
EP 2997823 B1
EP 2998457 B1
EP 2998462 B1
EP 2998488 B1
EP 2998723 B1
EP 3001524 B1
EP 3001842 B1
EP 3001895 B1
EP 3002370 B1
EP 3002382 B1
EP 3002391 B1
EP 3002750 B1
EP 3003899 B1
EP 3004146 B1
EP 3004443 B1
EP 3006124 B1
EP 3006210 B1
EP 3007965 B1
EP 3008106 B1
EP 3009050 B1
EP 3009080 B1
EP 3010521 B1
EP 3010701 B1
EP 3010946 B1
EP 3011146 B1
EP 3011246 B1
EP 3012403 B1
EP 3012567 B1
EP 3012932 B1
EP 3013676 B1
EP 3014036 B1
EP 3015079 B1
EP 3015624 B1
EP 3015751 B1
EP 3017698 B1
EP 3020933 B1
EP 3021859 B1
EP 3022449 B1
EP 3023017 B1
EP 3023360 B1
EP 3023362 B1
EP 3023415 B1
EP 3025585 B1
EP 3027523 B1
EP 3027920 B1
EP 3028287 B1

T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017

1965
2018/03
2017/45
2017/48
2017/42
2018/09
2018/05
2017/52
2018/02
2017/47
2017/47
2017/52
2017/46
2017/51
2017/45
2017/50
2017/46
2018/01
2017/51
2017/47
2017/49
2017/41
2017/47
2017/46
2018/02
2017/51
2018/10
2017/49
2018/03
2018/01
2017/50
2017/35
2017/39
2017/50
2018/01
2017/50
2017/49
2017/51
2018/01
2017/50
2018/01
2017/52
2018/02
2018/02
2017/51
2017/52
2017/52
2018/02
2018/01
2017/49
2018/05
2018/03
2017/51
2018/09
2017/43
2018/01
2018/05
2018/01
2018/02
2017/41
2018/02
2017/44
2018/04
2017/50
2017/44
2018/02
2017/50
2017/51

EP 3028543 B1
EP 3028775 B1
EP 3030492 B1
EP 3032944 B1
EP 3033190 B1
EP 3033295 B1
EP 3036247 B1
EP 3036265 B1
EP 3036444 B1
EP 3039197 B1
EP 3039198 B1
EP 3041092 B1
EP 3041392 B1
EP 3042088 B1
EP 3043006 B1
EP 3043949 B1
EP 3044211 B1
EP 3045297 B1
EP 3045625 B1
EP 3046729 B1
EP 3048165 B1
EP 3048623 B1
EP 3048909 B1
EP 3049267 B1
EP 3051028 B1
EP 3051567 B1
EP 3052269 B1
EP 3053439 B1
EP 3055325 B1
EP 3056203 B1
EP 3056438 B1
EP 3056528 B1
EP 3057400 B1
EP 3057553 B1
EP 3058133 B1
EP 3058644 B1
EP 3059276 B1
EP 3059631 B1
EP 3060712 B1
EP 3060867 B1
EP 3060899 B1
EP 3061351 B1
EP 3063242 B1
EP 3063759 B1
EP 3063877 B1
EP 3064089 B1
EP 3064321 B1
EP 3064403 B1
EP 3064698 B1
EP 3066724 B1
EP 3067173 B1
EP 3067214 B1
EP 3067349 B1
EP 3067487 B1
EP 3067890 B1
EP 3068506 B1
EP 3068700 B1
EP 3068705 B1
EP 3068829 B1
EP 3069056 B1
EP 3069407 B1
EP 3069648 B1
EP 3069834 B1
EP 3070730 B1
EP 3071256 B1
EP 3071485 B1
EP 3071511 B1

1966
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 07 02 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/02
2017/51
2018/01
2018/02
2018/03
2017/51
2017/52
2017/51
2018/08
2018/01
2017/44
2017/48
2018/01
2018/01
2017/43
2017/46
2017/49
2018/05
2018/02
2017/52
2018/05
2018/01
2017/42
2018/03
2018/03
2017/51
2018/03
2018/04
2018/01
2018/07
2017/49
2017/42
2017/47
2017/52
2018/03
2018/01
2018/01
2017/50
2018/01
2017/50
2017/52
2017/50
2017/51
2018/01
2017/50
2017/52
2017/43
2017/52
2018/10
2017/49
2017/51
2017/51
2017/37
2018/10
2017/52
2018/02
2018/02
2018/02
2017/52
2017/51
2017/35
2017/50
2018/06
2018/03
2017/52
2017/52
2017/52

EP 3071559 B1
EP 3071651 B1
EP 3071855 B1
EP 3072153 B1
EP 3072524 B1
EP 3073823 B1
EP 3074204 B1
EP 3075219 B1
EP 3076810 B1
EP 3077235 B1
EP 3077322 B1
EP 3077465 B1
EP 3077470 B1
EP 3077749 B1
EP 3078778 B1
EP 3079331 B1
EP 3079536 B1
EP 3079800 B1
EP 3079976 B1
EP 3080382 B1
EP 3082408 B1
EP 3083472 B1
EP 3084808 B1
EP 3085227 B1
EP 3085229 B1
EP 3085432 B1
EP 3085538 B1
EP 3086669 B1
EP 3088020 B1
EP 3089600 B1
EP 3089711 B1
EP 3090035 B1
EP 3090095 B1
EP 3091011 B1
EP 3092911 B1
EP 3092936 B1
EP 3093594 B1
EP 3094187 B1
EP 3094494 B1
EP 3094727 B1
EP 3094940 B1
EP 3095126 B1
EP 3096585 B1
EP 3096630 B1
EP 3097506 B1
EP 3098368 B1
EP 3098831 B1
EP 3099436 B1
EP 3099502 B1
EP 3099618 B1
EP 3099945 B1
EP 3099947 B1
EP 3099974 B1
EP 3100457 B1
EP 3100707 B1
EP 3101101 B1
EP 3102059 B1
EP 3102174 B1
EP 3102348 B1
EP 3102735 B1
EP 3107954 B1
EP 3108026 B1
EP 3108760 B1
EP 3109181 B1
EP 3109432 B1
EP 3109535 B1
EP 3115115 B1

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

20 12 2017
27 12 2017
20 09 2017
10 01 2018
10 01 2018
17 01 2018
29 11 2017
10 01 2018
31 01 2018
28 02 2018
20 12 2017
29 11 2017
17 01 2018
27 12 2017
27 12 2017
20 12 2017
14 02 2018
03 01 2018
15 11 2017
13 09 2017
31 01 2018
27 12 2017
10 01 2018
17 01 2018
17 01 2018
14 03 2018
15 11 2017
14 03 2018
20 12 2017
10 01 2018
14 03 2018
03 01 2018
03 01 2018
14 03 2018
27 12 2017
17 01 2018
10 01 2018
13 12 2017
10 01 2018
20 12 2017
13 12 2017
27 12 2017
27 12 2017
18 10 2017
10 01 2018
03 01 2018
06 12 2017
31 01 2018
18 10 2017
07 03 2018
27 12 2017
03 01 2018
20 12 2017

Nr 6/2018
2017/51
2017/52
2017/38
2018/02
2018/02
2018/03
2017/48
2018/02
2018/05
2018/09
2017/51
2017/48
2018/03
2017/52
2017/52
2017/51
2018/07
2018/01
2017/46
2017/37
2018/05
2017/52
2018/02
2018/03
2018/03
2018/11
2017/46
2018/11
2017/51
2018/02
2018/11
2018/01
2018/01
2018/11
2017/52
2018/03
2018/02
2017/50
2018/02
2017/51
2017/50
2017/52
2017/52
2017/42
2018/02
2018/01
2017/49
2018/05
2017/42
2018/10
2017/52
2018/01
2017/51

EP 3116357 B1
EP 3116419 B1
EP 3117750 B1
EP 3118072 B1
EP 3120348 B1
EP 3120905 B1
EP 3121087 B1
EP 3122524 B1
EP 3122965 B1
EP 3124025 B1
EP 3124781 B1
EP 3125064 B1
EP 3132669 B1
EP 3132688 B1
EP 3132875 B1
EP 3134520 B1
EP 3135391 B1
EP 3135708 B1
EP 3137081 B1
EP 3137093 B1
EP 3138564 B1
EP 3138697 B1
EP 3139058 B1
EP 3139617 B1
EP 3143858 B1
EP 3144387 B1
EP 3144443 B1
EP 3144628 B1
EP 3145722 B1
EP 3149245 B1
EP 3150294 B1
EP 3156296 B1
EP 3158017 B1
EP 3162499 B1
EP 3162735 B1
EP 3162993 B1
EP 3163705 B1
EP 3165100 B1
EP 3166696 B1
EP 3167937 B1
EP 3170635 B1
EP 3177889 B1
EP 3180005 B1
EP 3180553 B1
EP 3181248 B1
EP 3182435 B1
EP 3182568 B1
EP 3183121 B1
EP 3186165 B1
EP 3191790 B1
EP 3200600 B1
EP 3205040 B1
EP 3210244 B1

192
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).
388549
389278
390442

02/2011
09/2011
17/2011

390871
393300
395630

21/2011
13/2012
02/2013

Nr 6/2018
395845
397431
397699
398291
398399
398431
398711
399615
399689
401152
401212
401335
401538
401689
402724
402836
402934
403191
403253
403440
403478
403634
403762
403962
404006
404026
404050
404223
404224
404241
404300
404344
404374
404388
404649
404703
404775
405072
405322
405355
405408
405495
405640
405714
406201
406614
406977
407244
407472
407550
407604
407753
407843
407844
407845
408154
u)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
03/2013
13/2013
14/2013
18/2013
19/2013
22/2013
21/2013
26/2013
01/2014
08/2014
09/2014
14/2014
10/2014
11/2014
17/2014
18/2014
18/2014
20/2014
20/2014
01/2014
21/2013
22/2014
23/2014
24/2014
24/2014
24/2014
25/2014
25/2014
25/2014
25/2014
26/2014
26/2014
26/2014
26/2014
02/2015
02/2015
03/2014
04/2015
06/2015
07/2015
07/2015
08/2015
09/2015
09/2015
12/2015
13/2015
16/2015
18/2015
19/2015
20/2015
20/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
24/2015

408285
408589
408790
409290
409392
409828
409955
409994
410140
410227
410478
410774
410846
u)
411172
u)
411177
411325
u)
411349
411685
411740
u)
412098
412101
412131
412466
412478
412557
412979
413058
413108
413132
413133
413378
413382
413513
413753
414068
414360
414406
414498
414564
414600
414759
414766
414959
415415
415416
415432
415590
415672
415709
u)
415833
416032
416110
416676
u)
417344
420169
420182

24/2015
26/2015
02/2016
05/2016
06/2016
09/2016
10/2016
10/2016
11/2016
12/2016
17/2016
14/2016
14/2016
17/2016
17/2016
17/2016
18/2016
20/2016
20/2016
22/2015
22/2016
23/2016
25/2016
25/2016
25/2016
01/2017
02/2017
02/2017
02/2017
02/2017
18/2016
04/2017
04/2017
06/2017
07/2016
09/2017
09/2017
15/2016
10/2017
10/2017
11/2017
11/2017
12/2017
14/2017
14/2017
14/2017
07/2017
14/2017
15/2017
16/2017
17/2017
17/2017
24/2016
25/2017
16/2017
21/2017

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

400819
400840(400819)
400841(400819)
402619
404061
406402
407583
409616
409770
409963
409964
411049
412260
412479
414199
414982
415076

1967

02/2013
05/2013
05/2013
16/2014
25/2014
12/2015
20/2015
10/2016
09/2016
10/2016
10/2016
16/2016
24/2016
25/2016
08/2017
12/2017
12/2017

415596
415840
416199
416503
416620
416687
417091
417957
418167
418247
418290
418303
418355
418474
418562
418612
418659

14/2017
16/2017
18/2017
20/2017
20/2017
20/2017
23/2017
02/2018
04/2018
04/2018
04/2018
04/2018
05/2018
06/2018
06/2018
06/2018
06/2018

194
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).
399831
400473
401273
402315
402364
405960
405962
405998
406209
407049
407157

01/2014
05/2014
09/2014
14/2014
14/2014
10/2015
10/2015
11/2015
11/2015
17/2015
17/2015

407595
408750
409324
409390
410893
412151
412181
412827
412940
413263
414283

02/2015
01/2016
06/2016
06/2016
15/2016
17/2016
23/2016
01/2017
01/2017
03/2017
08/2017

195
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL
albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je
wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,

rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie

dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
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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) 186843 2018 03 26 Nagłówek. Sprostowano wpis w rejestrze
patentowym poprzez wykreślenie: 95/00435 i wpisanie: 95/00436
(B1) 191369 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESU‑
VIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 192101 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Belron Hungary Kft-Zug branch,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Belron International Limited,
Surrey, Wielka Brytania
(B1) 194755 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GPN, Courbevoie, Francja i dokona‑
nie wpisu: BOREALIS CHIMIE SAS, Courbevoie, Francja
(B1) 194755 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BOREALIS CHIMIE SAS, Courbevoie,
Francja i dokonanie wpisu: CASALE S.A., Lugano, Szwajcaria
(B1) 195816 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 196406 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 013276500

Nr 6/2018

(B1) 200466 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ANTON HEGGENSTALLER AG,
Kühbach-Unterbernbach, Niemcy i dokonanie wpisu: Pfeifer Holz
GmbH, Kühbach, Niemcy
(B1) 201407 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 201658 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 202501 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH,
Munchen, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 202684 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE GMBH & CO.KG, Buehl (Baden), Niemcy; ALLPHAMED
PHARBIL ARZNEIMITTEL GmbH, Gottingen, Niemcy i dokonanie
wpisu: Omega Pharma NV, Nazareth, Belgia; ALLPHAMED PHARBIL
ARZNEIMITTEL GmbH, Gottingen, Niemcy
(B1) 202684 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Omega Pharma NV, Nazareth, Bel‑
gia; ALLPHAMED PHARBIL ARZNEIMITTEL GmbH, Gottingen, Niem‑
cy i dokonanie wpisu: Omega Pharma Innovation & Development
NV, Nazareth, Belgia; ALLPHAMED PHARBIL ARZNEIMITTEL GmbH,
Gottingen, Niemcy
(B1) 202764 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESU‑
VIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 202782 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESU‑
VIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 196476 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESU‑
VIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 203008 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia

(B1) 196542 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ERICSSON, INC., Research Triangle
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Cluster LLC,
Dover, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 203076 2018 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia

(B1) 196542 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjedno‑
czone Ameryki i dokonanie wpisu: Optis Wireless Technology, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 203103 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESU‑
VIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 197451 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: G00DWAY TECHNOLOGIES CORPO‑
RATION, Stamford, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Crossford International, LLC, Stamford, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 203203 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH, Mo‑
nachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy

(B1) 197788 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESU‑
VIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 204408 2018 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia

(B1) 199097 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MONSANTO COMPANY, St. Louis,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mitsui & Co., Ltd.,
Tokyo, Japonia

(B1) 205173 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia

(B1) 200150 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia

(B1) 205178 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESU‑
VIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki
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(B1) 206670 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESU‑
VIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 207646 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 207926 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 211430 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 212063 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Pol‑
ska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kato‑
wice, Polska 271981166
(B1) 212399 2017 04 12 F. „Na podstawie tytułu wykonawcze‑
go: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 25 czerwca 2015 r.,
sygnatura ATK BTE 509/2015/ZWKB zaopatrzonego w klauzulę wy‑
konalności z dnia 7 września 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejo‑
nowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział Cywilny z dnia
11 sierpnia 2015 r., sygnatura akt II Co 3799/15, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu
Paweł Śliwiński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzo‑
nego pod sygnaturą akt Km 2043/16, dokonał zajęcia przedmioto‑
wego patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzy‑
ciela: Alior Bank Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie”.
(B1) 214335 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOF KOT P.H.U. BREGO,
Koźmin Wielkopolski, Polska 250676293 i dokonanie wpisu: EKO‑
LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła, Pol‑
ska 570142856
(B1) 214745 2017 04 25 F. „Na podstawie tytułu wykonawcze‑
go: Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego
w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy z dnia 24 września 2014
r., sygnatura akt VIII GNc 3458/14 zaopatrzony w klauzulę wykonal‑
ności z dnia 8 maja 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono‑
wym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą Km 707/15 dokona‑
ła zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej Przed‑
siębiorstwu „FUTURUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, na
rzecz wierzyciela: Macieja Kobica zamieszkałego w Częstochowie.”.
(B1) 215687 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FLAGOWA KRAINA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski,
Polska 277714555 i dokonanie wpisu: FLAGOWA KRAINA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzyszów, Pol‑
ska 277714555
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(B1) 217617 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
i dokonanie wpisu: SIEROSŁAWSCY JAN SIEROSŁAWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Przecław, Polska 005150247
(B1) 217628 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEU‑
TICHE RIUNITE S.P.A., Rzym, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 217778 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RESZKE EDWARD, Wrocław, Polska;
MEDOŃ PIOTR, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: GTC FORCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok, Pol‑
ska 242090406
(B1) 218128 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 241784124 i dokonanie wpisu:
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241784124
(B1) 218240 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240508988
i dokonanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647
(B1) 218391 2017 04 25 F. „Na podstawie tytułu wykonaw‑
czego: Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgo‑
wego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 9 listopada 2015 r.,
sygnatura akt III Nc 246/15 zaopatrzony w klauzulę wykonalności
z dnia 12 kwietnia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono‑
wym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie Natalia Jenoch w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą Km
1238/16 dokonała zajęcia przedmiotowego patentu, na rzecz wie‑
rzycieli: Sławomira Góreckiego i Sebastiana Bogusławskiego za‑
mieszkałych w Warszawie.”.
(B1) 218881 2018 03 10 A. Sprostowano wpis w rejestrze
patentowym poprzez wykreślenie: MAX-PLANCK-GESELL‑
SCHAFT ZUR FÖDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E. V. i wpisanie:
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSEN‑
SCHAFTEN E. V.
(B1) 219275 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
i dokonanie wpisu: SIEROSŁAWSCY JAN SIEROSŁAWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Przecław, Polska 005150247
(B1) 219579 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FUTERA DARIUSZ HENRYK, Cie‑
chanów, Polska i dokonanie wpisu: FUTERA KONRAD, Ciechanów,
Polska
(B1) 219579 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FUTERA KONRAD, Ciechanów, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: PLURIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362213793

(B1) 217463 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
i dokonanie wpisu: SIEROSŁAWSKI JAN SIEROSŁAWSKI GROUP,
Mielec, Polska

(B1) 219737 2018 03 16 B. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie: Pochodne hemiasterliny, środek
farmaceutyczny i zastosowanie pochodnych i zastosowanie he‑
miasterliny i wpisanie: Pochodne hemiasterliny, środek farmaceu‑
tyczny i zastosowanie pochodnych hemiasterliny

(B1) 217523 2018 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEO‑
LOGICZNO-WIERTNICZYCH GRAŻYNA JANIK, ROMAN KUŚ SPÓŁKA
JAWNA, Sławków, Polska 271066204 i dokonanie wpisu: PRZED‑
SIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH GRAŻYNA
JANIK, ROMAN KUŚ SPÓŁKA JAWNA, Sosnowiec, Polska 271066204

(B1) 220417 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: EUROPEAN SILICON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne, Pol‑
ska 240748646 i dokonanie wpisu: EUROPEAN SOLUTIONS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne, Pol‑
ska 241727675
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(B1) 220771 2017 12 05 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na
mocy umowy z dnia 10 października 2017 r. udzielono pełnej i nie‑
wyłącznej licencji na używanie przedmiotowego patentu spółce
PROJECT MRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Targ, Polska, na czas nieokreślony
(B1) 221192 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CZYŻEWICZ TADEUSZ CC MONTA‑
GE, Włocławek, Polska 911253090 i dokonanie wpisu: C.C. MONTA‑
GE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek,
Polska 365285050
(B1) 221884 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOL‑
MET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpi‑
su: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(B1) 222780 2018 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240508988
i dokonanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647
(B1) 223737 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK
SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK, Jonkowo, Polska 004462128 i do‑
konanie wpisu: ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Polska 004462128
(B1) 223876 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Olsztyn, Polska 510431484 i dokonanie wpisu: MASTERPRESS
SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 510431484
(B1) 224288 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: STRZELCZYK TERESA EKO-PIE‑
CE, Kwidzyn, Polska 364383223 i dokonanie wpisu: LANDOWSKA
AGNIESZKA, Kwidzyn, Polska
(B1) 224604 2018 03 22 C Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie: SOSNOWSKI JACEK ROMAN i wpi‑
sanie: SOSNOWSKI JACEK
(B1) 224871 2018 03 23 C. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie: TENEDERENDA TADEUSZ i wpisa‑
nie: TENDERENDA TADEUSZ
(B1) 224990 2018 03 23 C. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie: FREDERICO CALVANI i wpisanie:
FEDERICO CALVANI
(B1) 225180 2018 03 27 C. Sprostowano wpis w rejestrze
patentowym poprzez wykreślenie: BUSZTA BOGUSŁAW, Brzuza
Stadnicka, Polska; KLUZ DARIUSZ, Baldachówka, Polska i wpisanie:
BUSZTA BOGUSŁAW, Brzóza Stadnicka, Polska; KLUZ DARIUSZ, Rze‑
szów, Polska
(B1) 225943 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KRAWCZYK ZENON P.P.H.U.
ZENEX, Jarocin, Polska 250307615 i dokonanie wpisu: ZENEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin, Pol‑
ska 368580618
(B1) 226098 2018 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: EZO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 140590881 i dokonanie wpisu: GREENTECH PIONKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 366178148
(B1) 227008 2018 04 05 C. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie: DZIEDIZC ANDRZEJ, Wrocław, Pol‑
ska i wpisanie: DZIEDZIC ANDRZEJ, Wrocław, Polska
(B1) 227193 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HYDROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 191861573 i dokonanie
wpisu: REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 191861573
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(B1) 227212 2018 03 13 B. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie: Ruchoma ścianka wspinaczkowa
z systemem prędkości ruchu uchwytów wspinaczkowych osa‑
dzanych na panelach i wpisanie: Ruchoma ścianka wspinaczkowa
z systemem prędkości ruchu uchwytów wspinaczkowych osadzo‑
nych na panelach
(B1) 228117 2018 02 26 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KLIMEK MAREK, Romanów,
Polska i dokonanie wpisu: PREZ-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Romanów, Pol‑
ska 362540753
(B1) 228290 2018 02 23 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na
mocy umowy z dnia 23 października 2017 r. udzielono pełnej i wy‑
łącznej licencji na używanie przedmiotowego patentu przez Sta‑
nisław Wydrych Zakład Ślusarsko Spawalniczy, Secemin, Polska na
czas nieokreślony
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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) 1620551 2018 01 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Novozymes A/S, Bagsvaerd, Dania;
Chr. Hansen A/S, Hørsholm, Dania i dokonanie wpisu: Novozymes
A/S, Bagsvaerd, Dania
(T3) 1756063 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1898024 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Spanolux N.V. Div. Balterio, Sint-Ba‑
afs-Vijve, Belgia i dokonanie wpisu: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia
(T3) 1749670 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MGI FRANCE, Ivry sur Seine, Francja
i dokonanie wpisu: MGI FRANCE, Fresnes, Francja
(T3) 1749670 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MGI FRANCE, Fresnes, Francja i do‑
konanie wpisu: MGI Digital Technology, Fresnes, Francja
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(T3) 1879573 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1948643 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Noden Pharma DAC, Dublin, Irlandia
(T3) 1966202 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1931222 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FMC Biopolymer AS, Drammen,
Norwegia i dokonanie wpisu: Technostics Limited, Cottingham,
Wielka Brytania
(T3) 1988024 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CFS Bühl GmbH, Kempten, Niemcy
i dokonanie wpisu: GEA Food Solutions Germany GmbH, Bieden‑
kopf-Wallau, Niemcy
(T3) 2045363 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Spanolux N.V., Sint-Baafs-Vijve, Bel‑
gia i dokonanie wpisu: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia
(T3) 1978809 2018 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reynards International Holding
B. V., Breda, Holandia i dokonanie wpisu: One Way Plastics B.V.,
Oosterhout, Holandia
(T3) 2079954 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Spiralite Holdings Limited, Thur‑
rock, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Khansaheb Industries
Owned by Khansaheb Investment One Person Co. LLC, Dubaj,
Zjednoczone Emiraty Arabskie
(T3) 2099447 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2173752 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2173750 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2217858 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kowalewski, Witold, Zielonka, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: PRZYKORSKI LUCJAN NEWTERM, Warszawa,
Polska 010340060
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(T3) 2204286 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MGI FRANCE, Ivry sur Seine, Francja
i dokonanie wpisu: MGI FRANCE, Fresnes, Francja
(T3) 2204286 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MGI FRANCE, Fresnes, Francja i do‑
konanie wpisu: MGI Digital Technology, Fresnes, Francja
(T3) 2263275 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Toray Battery Separator Film Co.,
Ltd., Nasushiobara, Japonia i dokonanie wpisu: Toray Industries,
Inc., Tokio, Japonia
(T3) 2279007 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Ascendis Pharma Growth Disorders
Division A/S, Hellerup, Dania i dokonanie wpisu: Ascendis Pharma
Endocrinology Division A/S, Hellerup, Dania
(T3) 2310091 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wetling Holding ApS, Hund‑
sted, Dania i dokonanie wpisu: Wetling Holding ApS, Allerød, Dania
(T3) 2310091 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wetling Holding ApS, Allerød, Dania i dokona‑
nie wpisu: Wetling IP TWIG Ltd, Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
(T3) 2326557 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Altevo Limited, Woodbridge, Wiel‑
ka Brytania i dokonanie wpisu: Safedon Limited, Framlingham,
Wielka Brytania
(T3) 2308244 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: WOOX Innovations Belgium NV, An‑
derlecht, Belgia
(T3) 2308244 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WOOX Innovations Belgium NV,
Anderlecht, Belgia i dokonanie wpisu: Gibson Innovations Belgium
NV, Leuven, Belgia
(T3) 2315756 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2363299 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Spanolux N.V.- DIV. Balterio, Sint-Ba‑
afs-Vijve, Belgia i dokonanie wpisu: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia
(T3) 2399451 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: L.C. Maan engineering B.V., Raalte,
Holandia; Horticoop B.V., Bleiswijk, Holandia i dokonanie wpisu:
Maan Research & Development B.V., Raalte, Holandia
(T3) 2463116 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Spanolux N.V. - Div. Balterio, Sint-Ba‑
afs-Vijve, Belgia i dokonanie wpisu: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia

(T3) 2231707 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Baxter International Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare S.A., Glattpark,
Szwajcaria; Dyax Corporation, Cambridge, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Baxalta Incorporated, Bannockburn,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark (Opfikon),
Szwajcaria; Dyax Corporation, Cambridge, Stany Zjednoczone
Ameryki

(T3) 2414733 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kowalewski, Witold, Zielonka, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: PRZYKORSKI LUCJAN NEWTERM, Warszawa,
Polska 010340060

(T3) 2230568 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APEX TECHNOLOGY CO.,
LTD., Zhuhai, Chiny i dokonanie wpisu: Ninestar Corporation, Zhu‑
hai City, Chiny

(T3) 2448938 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2090323 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Ascendis Pharma Growth Disorders
Division A/S, Hellerup, Dania i dokonanie wpisu: Ascendis Pharma
Endocrinology Division A/S, Hellerup, Dania

(T3) 2478323 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Israel Military Industries
Ltd., Ramat Hasharon, Izrael i dokonanie wpisu: Netzer HaSharon
Ltd., Ramat ha-Szaron, Izrael

(T3) 2430102 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Tremco Illbruck Coatings Limited,
Wigan, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Tremco Illbruck Limited,
Wigan, Wielka Brytania
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(T3) 2478323 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Netzer HaSharon Ltd., Ramat
ha-Szaron, Izrael i dokonanie wpisu: IMI SYSTEMS LTD., Ramat ha‑
-Szaron, Izrael
(T3) 2542426 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Spanolux N.V. - Div. Balterio, Sint‑
-Baafs-Vijve, Belgia i dokonanie wpisu: Unilin BVBA, Wielsbeke,
Belgia
(T3) 2608758 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Baxter International Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare S.A., Glattpark,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Baxalta Incorporated, Bannockburn,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark (Opfikon),
Szwajcaria
(T3) 2637529 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Bin Innovations B.V., Delfgauw, Ho‑
landia i dokonanie wpisu: Vacu Vin Innovations Limited, Delfgauw,
Holandia

Nr 6/2018

(T3) 2801681 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MCFL Trading Handelsbolag, Mal‑
mö, Szwecja i dokonanie wpisu: Svensk Fixkam AB, Malmö, Szwecja
(T3) 2977524 2018 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 3020565 2018 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pie‑
ta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara,
Malta
(T3) 2960064 2018 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pie‑
ta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara,
Malta
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(T3) 2611457 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Testi, Roberto, Roma, Włochy;
Tomassini, Barbara, Rome, Włochy i dokonanie wpisu: Fratagene
Therapeutics Limited, Dublin, Irlandia

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.

(T3) 2611457 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Fratagene Therapeutics Limited,
Dublin, Irlandia i dokonanie wpisu: Fratagene Therapeutics S.r.l.,
Rzym, Włochy

(T3) 1553039 2017 01 02

(T3) 2457835 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Altevo Limited, Woodbridge, Wiel‑
ka Brytania i dokonanie wpisu: Safedon Limited, Framlingham,
Wielka Brytania

(T3) 1799447 2017 10 18

(T3) 2540723 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2736510 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Kempharm, Inc., North Liberty,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kempharm, Inc.,
Coralville, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2765587 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.,
Ulsan, Korea Południowa i dokonanie wpisu: Hyundai Electric &
Energy Systems Co., Ltd., Seul, Korea Południowa
(T3) 2754505 2018 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Spanolux N.V. Div. Balterio, Sint-Ba‑
afs-Vijve, Belgia i dokonanie wpisu: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia
(T3) 2738779 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Nixa SRL Windings & Coils, Modena,
Włochy i dokonanie wpisu: NIXA SRL Windings & Coils, Brandico,
Włochy
(T3) 2829118 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Deb IP Limited, Denby, Wielka Bry‑
tania; Gaylard, Nigel, Perth, Australia; Hines, John, Audlem, Wielka
Brytania; Limbert, Dean, Chellaston, Wielka Brytania i dokonanie
wpisu: Deb IP Limited, Denby, Wielka Brytania
(T3) 2934974 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Chassis Brakes International B.V.,
Amsterdam, Holandia; IMS Gear SE & Co. KGaA, Donaueschingen,
Niemcy i dokonanie wpisu: IMS Gear SE & Co. KGaA, Donaueschin‑
gen, Niemcy; Chassis Brakes International B.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 2903267 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Sun Patent Trust, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Velos Media Internatio‑
nal Limited, Dublin, Irlandia

(T3) 1615985 2016 08 19

(T3) 1732949 2017 04 11

(T3) 1767885 2017 08 09
(T3) 1896006 2018 02 02
(T3) 2029121 2018 02 01
(T3) 2068935 2017 09 25
(T3) 2102263 2017 11 21
(T3) 2078730 2017 04 04
(T3) 2178809 2017 10 23
(T3) 2140072 2017 09 14
(T3) 2310301 2017 10 11
(T3) 2325201 2017 11 04
(T4) 2292219 2017 07 18
(T3) 2519451 2017 11 10
(T3) 2467244 2017 10 13
(T3) 2512248 2017 11 13
(T3) 2506747 2017 05 12
(T3) 2514872 2017 10 05
(T3) 2505625 2016 02 18
(T3) 2508750 2017 10 18
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(T3) 2621973 2017 10 11
(T3) 2622127 2017 10 12
(T3) 2489298 2017 11 19
(T3) 2650607 2017 02 05
(T3) 2581073 2018 01 11
(T3) 2709982 2017 10 11
(T3) 2718243 2017 11 10
(T3) 2641979 2017 10 09
(T3) 2739720 2017 11 30
(T3) 2840151 2017 12 01
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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) 185520
(B1) 185899
(B1) 186024
(B1) 186127
(B1) 186389
(B1) 186560
(B1) 187055
(B1) 187116
(B1) 187131
(B1) 187358
(B1) 187469
(B1) 188269
(B1) 188426
(B1) 188962
(B1) 189055
(B1) 189227
(B1) 189321
(B1) 189526
(B1) 189566
(B1) 189575
(B1) 189653
(B1) 189699
(B1) 189701
(B1) 189759
(B1) 189915
(B1) 190128
(B1) 190496
(B1) 190641
(B1) 190864
(B1) 190947
(B1) 191159
(B1) 191266
(B1) 191429
(B1) 191432
(B1) 191699
(B1) 191860

2017 04 15
2017 04 07
2017 04 17
2017 05 19
2017 04 21
2017 04 27
2017 05 19
2017 05 20
2017 05 04
2017 04 29
2017 04 23
2017 04 15
2017 04 27
2017 05 27
2017 04 23
2017 05 19
2017 04 27
2017 04 28
2017 04 15
2017 04 20
2017 05 14
2017 05 22
2017 04 30
2017 04 28
2017 05 14
2017 05 04
2017 05 15
2017 04 19
2017 04 01
2017 05 20
2017 05 05
2017 03 20
2016 11 17
2017 05 10
2017 05 21
2017 04 15

(B1) 191861
(B1) 191915
(B1) 192049
(B1) 192095
(B1) 192386
(B1) 192511
(B1) 192620
(B1) 192675
(B1) 192687
(B1) 192699
(B1) 193073
(B1) 193132
(B1) 193276
(B1) 193443
(B1) 193790
(B1) 193928
(B1) 194072
(B1) 194113
(B1) 194115
(B1) 194184
(B1) 194331
(B1) 194832
(B1) 194998
(B1) 195078
(B1) 195409
(B1) 195450
(B1) 195611
(B1) 195721
(B1) 196192
(B1) 196197
(B1) 196771
(B1) 196780
(B1) 196953
(B1) 197067
(B1) 197128
(B1) 197514

2017 05 06
2017 05 13
2017 03 20
2017 05 21
2017 04 11
2017 05 25
2017 05 19
2017 05 08
2017 04 01
2017 04 01
2017 05 11
2017 04 07
2017 05 28
2017 05 20
2017 05 20
2017 04 05
2017 05 28
2017 04 09
2017 04 09
2017 04 17
2017 04 11
2017 05 16
2017 05 24
2017 04 07
2017 05 19
2017 05 06
2017 04 25
2017 04 28
2017 05 23
2017 05 14
2017 04 17
2017 05 08
2017 05 04
2017 05 27
2017 05 09
2017 05 31

(B1) 198197
(B1) 198250
(B1) 198588
(B1) 198649
(B1) 198679
(B1) 198919
(B1) 199104
(B1) 199187
(B1) 199461
(B1) 199479
(B1) 199480
(B1) 199506
(B1) 199566
(B1) 199823
(B1) 199861
(B1) 200045
(B1) 200463
(B1) 200575
(B1) 200841
(B1) 200916
(B1) 201131
(B1) 201137
(B1) 201173
(B1) 201186
(B1) 201380
(B1) 201468
(B1) 201489
(B1) 201583
(B1) 201593
(B1) 201667
(B1) 201775
(B1) 201808
(B1) 201867
(B1) 201967
(B1) 202042
(B1) 202118
(B1) 202291
(B1) 202341
(B1) 202374
(B1) 202418
(B1) 202490
(B1) 203052
(B1) 203085
(B1) 203190
(B1) 203269
(B1) 203273
(B1) 203283
(B1) 203628
(B1) 203649
(B1) 204075
(B1) 204101
(B1) 204173
(B1) 204247
(B1) 204270
(B1) 204365
(B1) 204418
(B1) 204489
(B1) 204517
(B1) 204550
(B1) 204687
(B1) 204689
(B1) 204742
(B1) 204802
(B1) 205064
(B1) 205095
(B1) 205322
(B1) 205474

2017 05 20
2017 05 10
2017 04 12
2017 04 09
2017 04 17
2017 04 11
2017 04 19
2017 05 12
2017 04 10
2017 05 29
2017 05 29
2017 05 29
2017 04 10
2017 04 25
2017 05 02
2017 04 12
2017 05 24
2017 04 12
2017 05 02
2017 04 04
2017 05 14
2017 05 14
2017 05 25
2017 05 26
2017 04 21
2017 05 17
2017 05 17
2017 05 19
2016 11 19
2017 05 03
2017 05 23
2017 05 21
2017 05 02
2017 02 03
2017 04 18
2017 04 03
2017 05 10
2017 05 06
2017 04 28
2017 04 30
2017 04 04
2017 05 14
2017 05 24
2017 05 09
2017 05 12
2017 05 12
2017 05 29
2017 04 12
2017 04 12
2017 02 17
2017 05 09
2017 04 09
2017 04 19
2017 04 20
2017 04 25
2017 04 11
2017 04 09
2017 05 22
2017 05 16
2017 04 24
2017 04 24
2017 05 06
2017 04 05
2017 04 04
2017 04 10
2017 05 05
2017 04 25

1973
(B1) 205476 2017 04 25
(B1) 205635 2017 04 09
(B1) 205829 2017 04 18
(B1) 205873 2017 05 26
(B1) 205917 2017 04 05
(B1) 206113 2017 05 15
(B1) 206143 2017 05 08
(B1) 206205 2007 09 09
(B1) 206321 2017 04 05
(B1) 206535 2017 04 28
(B1) 206601 2017 05 09
(B1) 207199 2017 04 17
(B1) 207202 2017 02 08
(B1) 207381 2017 05 06
(B1) 207511 2017 04 17
(B1) 207562 2017 04 18
(B1) 207652 2017 04 12
(B1) 207725 2017 04 29
(B1) 207738 2017 04 29
(B1) 207822 2017 04 03
(B1) 208384 2017 04 29
(B1) 208534 2017 05 27
(B1) 208861 2017 05 27
(B1) 208934 2017 05 12
(B1) 209116 2017 04 21
(B1) 209256 2017 04 19
(B1) 209779 2017 05 28
(B1) 209840 2017 05 02
(B1) 209944 2017 04 28
(B1) 210024 2017 05 16
(B1) 210409 2017 05 10
(B1) 210499 2017 04 28
(B1) 210501 2017 05 12
(B1) 210531 2017 05 18
(B1) 210782 2017 05 04
(B1) 210801 2017 05 28
(B1) 210847 2017 04 10
(B1) 210928 2017 05 26
(B1) 211244 2017 05 09
(B1) 211361 2017 05 02
(B1) 211516 2017 05 10
(B1) 211710 2017 04 11
(B1) 212186 2017 05 10
(B1) 212220 2017 05 17
(B1) 212232 2017 05 20
(B1) 212261 2017 05 17
(B1) 212446 2017 04 24
(B1) 212715 2017 05 16
(B1) 212749 2017 04 08
(B1) 212909 2017 05 22
(B1) 212977 2017 05 13
(B1) 213001 2017 04 29
(B1) 213093 2017 04 24
(B1) 213159 2017 04 23
(B1) 213426 2017 04 24
(B1) 213480 2017 04 02
(B1) 213758 2017 05 22
(B1) 213800 2017 04 17
(B1) 213976 2017 04 21
(B1) 214114 2017 04 24
(B1) 214508 2017 05 26
(B1) 214657 2017 05 15
(B1) 214715 2017 05 26
(B1) 214763 2017 04 07
(B1) 214903 2017 05 14
(B1) 214984 2017 05 30
(B1) 215015 2017 05 23

1974
(B1) 215078
(B1) 215096
(B1) 215113
(B1) 215401
(B1) 215592
(B1) 215635
(B1) 215810
(B1) 215962
(B1) 216115
(B1) 216163
(B1) 216195
(B1) 216203
(B1) 216263
(B1) 216346
(B1) 216494
(B1) 216701
(B1) 217298
(B1) 217364
(B1) 217373
(B1) 217410
(B1) 217425
(B1) 217899
(B1) 217927
(B1) 217974
(B1) 218112
(B1) 218113
(B1) 218146
(B1) 218196
(B1) 218197
(B1) 218202
(B1) 218219
(B1) 218228
(B1) 218288
(B1) 218380
(B1) 218469
(B1) 218600
(B1) 218756
(B1) 218809
(B1) 218817
(B1) 218827
(B1) 218929
(B1) 218939
(B1) 219063
(B1) 219086
(B1) 219105
(B1) 219226
(B1) 219238
(B1) 219274
(B1) 219284
(B1) 219294
(B1) 219380
(B1) 219381
(B1) 219482
(B1) 219680
(B1) 219725
(B1) 219726
(B1) 219790
(B1) 219888
(B1) 219990
(B1) 220014
(B1) 220033
(B1) 220048
(B1) 220100
(B1) 220158
(B1) 220363
(B1) 220369
(B1) 220393

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 04 03
2017 04 18
2017 04 21
2017 04 05
2017 05 18
2017 05 02
2017 05 02
2017 04 21
2017 04 03
2017 05 10
2017 04 24
2017 05 23
2017 04 06
2017 05 20
2017 04 29
2017 04 28
2017 05 04
2017 04 06
2017 02 04
2017 05 18
2017 05 18
2017 05 04
2017 05 15
2017 04 18
2017 05 27
2017 05 20
2017 04 27
2015 09 14
2017 05 17
2017 05 24
2017 05 14
2015 11 29
2017 04 27
2017 05 11
2017 04 30
2017 04 22
2017 04 20
2017 04 07
2017 05 24
2017 04 20
2017 05 15
2017 05 20
2017 04 14
2017 04 13
2015 06 03
2017 04 07
2017 05 06
2016 07 16
2016 09 30
2017 04 24
2017 05 04
2017 05 04
2017 05 31
2017 05 09
2017 05 23
2017 05 23
2017 05 29
2017 04 02
2017 04 21
2017 05 14
2017 04 24
2015 08 04
2017 05 26
2017 05 20
2017 04 10
2017 04 26
2017 05 19

(B1) 220515
(B1) 220537
(B1) 220543
(B1) 220545
(B1) 220586
(B1) 220612
(B1) 220613
(B1) 220744
(B1) 220757
(B1) 220878
(B1) 220900
(B1) 221017
(B1) 221023
(B1) 221093
(B1) 221145
(B1) 221154
(B1) 221191
(B1) 221245
(B1) 221262
(B1) 221286
(B1) 221311
(B1) 221376
(B1) 221483
(B1) 221540
(B1) 221541
(B1) 221547
(B1) 221595
(B1) 221645
(B1) 221753
(B1) 221754
(B1) 221795
(B1) 221832
(B1) 221834
(B1) 221898
(B1) 221935
(B1) 222011
(B1) 222014
(B1) 222073
(B1) 222074
(B1) 222138
(B1) 222141
(B1) 222142
(B1) 222143
(B1) 222144
(B1) 222201
(B1) 222250
(B1) 222251
(B1) 222254
(B1) 222279
(B1) 222285
(B1) 222394
(B1) 222395
(B1) 222406
(B1) 222407
(B1) 222448
(B1) 222455
(B1) 222505
(B1) 222506
(B1) 222574
(B1) 222634
(B1) 222639
(B1) 222744
(B1) 222803
(B1) 222805
(B1) 222820
(B1) 222832
(B1) 222838

2016 07 03
2017 05 04
2017 05 04
2017 04 19
2016 06 17
2017 04 16
2017 05 18
2017 05 04
2017 05 02
2017 05 04
2016 12 08
2017 04 14
2017 05 26
2017 05 24
2017 05 14
2017 04 04
2017 04 18
2017 04 17
2017 04 17
2017 05 29
2017 05 31
2016 07 11
2017 04 10
2017 04 26
2017 04 26
2017 05 30
2017 04 27
2017 05 23
2017 05 14
2017 05 09
2017 05 29
2017 04 18
2017 04 11
2017 04 29
2017 04 05
2017 04 19
2017 04 27
2017 04 20
2017 04 15
2017 04 24
2017 04 24
2017 04 24
2017 04 24
2017 04 24
2017 05 07
2017 05 06
2017 05 13
2017 05 23
2017 04 05
2017 04 19
2017 05 17
2017 05 17
2017 05 01
2017 05 07
2016 08 01
2017 05 11
2017 04 15
2017 04 05
2017 04 16
2017 05 10
2017 05 10
2017 05 30
2017 04 17
2017 04 14
2017 05 07
2017 05 13
2017 04 15

(B1) 222880
(B1) 222948
(B1) 223013
(B1) 223014
(B1) 223074
(B1) 223076
(B1) 223080
(B1) 223082
(B1) 223088
(B1) 223238
(B1) 223311
(B1) 223312
(B1) 223334
(B1) 223372
(B1) 223373
(B1) 223377
(B1) 223418
(B1) 223472
(B1) 223491
(B1) 223493
(B1) 223568
(B1) 223578
(B1) 223656
(B1) 223757
(B1) 223785
(B1) 223830
(B1) 223833
(B1) 223899
(B1) 223904
(B1) 223936
(B1) 223937
(B1) 223938
(B1) 223939
(B1) 223948
(B1) 223949
(B1) 223976
(B1) 224041
(B1) 224042
(B1) 224093
(B1) 224095
(B1) 224097
(B1) 224130
(B1) 224166
(B1) 224180
(B1) 224229
(B1) 224263
(B1) 224473

Nr 6/2018

2017 04 21
2017 04 15
2017 04 15
2017 04 03
2017 05 06
2017 05 06
2017 05 15
2017 05 16
2017 05 27
2016 07 11
2017 05 22
2017 05 24
2017 04 30
2017 04 09
2017 04 09
2017 04 17
2017 04 08
2017 04 24
2017 04 27
2017 04 27
2017 04 28
2017 04 03
2017 04 09
2016 09 12
2017 05 31
2017 04 03
2017 04 27
2017 05 23
2017 04 22
2017 05 21
2017 05 21
2017 05 21
2017 05 21
2017 05 13
2017 05 02
2017 05 27
2017 05 10
2017 05 10
2017 04 02
2017 04 29
2017 05 25
2017 04 28
2017 04 20
2017 05 23
2017 05 19
2017 05 22
2017 04 20

(B1) 224485
(B1) 224512
(B1) 224596
(B1) 224608
(B1) 224635
(B1) 224697
(B1) 224737
(B1) 224777
(B1) 224890
(B1) 224960
(B1) 225018
(B1) 225057
(B1) 225181
(B1) 225182
(B1) 225189
(B1) 225206
(B1) 225216
(B1) 225217
(B1) 225465
(B1) 225498
(B1) 225596
(B1) 225597
(B1) 225598
(B1) 225785
(B1) 225786
(B1) 225787
(B1) 225788
(B1) 225806
(B1) 225830
(B1) 225841
(B1) 225940
(B1) 226033
(B1) 226207
(B1) 226208
(B1) 226256
(B1) 226621
(B1) 226687
(B1) 226838
(B1) 226839
(B1) 226840
(B1) 226844
(B1) 226882
(B1) 226900
(B1) 226975
(B1) 226976
(B1) 226986
(B1) 227142

2017 05 27
2017 05 23
2017 02 17
2017 04 25
2017 05 27
2017 04 29
2017 02 21
2017 04 16
2017 05 13
2017 04 14
2017 04 09
2017 05 26
2017 05 09
2017 05 09
2017 02 15
2017 04 07
2017 04 27
2017 05 30
2017 04 14
2017 04 19
2017 03 27
2017 04 03
2017 04 28
2017 04 02
2017 04 30
2017 05 19
2017 05 19
2017 05 22
2017 04 07
2017 05 16
2017 04 08
2017 04 30
2017 05 09
2017 05 09
2017 05 24
2017 05 19
2017 05 22
2014 12 15
2015 04 24
2015 09 26
2016 07 18
2016 08 08
2016 12 18
2017 02 05
2017 05 19
2016 04 16
2009 11 21

199
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) 1541335
(T3) 1541448
(T3) 1544138
(T3) 1550367
(T3) 1552903
(T3) 1553024
(T3) 1553233
(T3) 1555258

2016 12 10
2016 12 02
2016 12 17
2016 12 15
2016 12 29
2016 12 23
2016 12 08
2016 12 06

(T3) 1580225
(T3) 1669179
(T3) 1674627
(T3) 1674759
(T3) 1683518
(T3) 1692256
(T3) 1693624
(T3) 1694110

2016 12 01
2016 12 05
2016 12 22
2016 12 14
2016 05 23
2016 12 01
2016 12 13
2016 12 17

Nr 6/2018
(T3) 1694430
(T3) 1694910
(T3) 1695013
(T3) 1695158
(T3) 1697181
(T3) 1698183
(T3) 1699455
(T3) 1699776
(T3) 1701946
(T3) 1702514
(T3) 1704270
(T3) 1708876
(T3) 1711696
(T3) 1713459
(T3) 1713976
(T3) 1714194
(T3) 1715747
(T3) 1715762
(T3) 1724120
(T3) 1737640
(T3) 1795642
(T3) 1797979
(T3) 1798486
(T3) 1801314
(T3) 1801943
(T3) 1803563
(T3) 1803591
(T3) 1806447
(T3) 1813583
(T3) 1824855
(T3) 1825090
(T3) 1825099
(T3) 1825256
(T3) 1827223
(T3) 1827284
(T3) 1827621
(T3) 1827667
(T3) 1828164
(T3) 1829018
(T3) 1830816
(T3) 1830888
(T3) 1831916
(T3) 1833298
(T3) 1833506
(T3) 1838887
(T3) 1841432
(T3) 1848657
(T3) 1908841
(T3) 1929852
(T3) 1930670
(T3) 1930992
(T3) 1933027
(T3) 1935675
(T3) 1935934
(T3) 1936086
(T3) 1939347
(T3) 1939505
(T3) 1940200
(T3) 1957044
(T3) 1957274
(T3) 1959948
(T3) 1962850
(T3) 1962964
(T3) 1963726
(T3) 1964203
(T3) 1965798
(T3) 1965879

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 12 10
2016 12 15
2016 12 16
2016 12 03
2016 12 09
2016 12 10
2016 12 13
2016 12 21
2016 12 17
2016 12 07
2016 12 04
2016 12 18
2016 12 22
2016 12 17
2016 12 17
2016 12 02
2016 12 17
2016 02 01
2016 12 07
2016 12 09
2016 12 08
2016 12 14
2016 12 09
2016 12 15
2016 12 08
2016 12 08
2016 12 30
2016 12 07
2016 12 21
2016 12 05
2016 12 13
2016 12 12
2016 12 08
2016 12 22
2016 12 23
2016 12 05
2016 12 20
2016 12 06
2016 12 20
2016 12 20
2016 12 27
2016 12 23
2016 12 16
2016 12 29
2016 12 02
2016 11 28
2016 12 16
2016 12 21
2016 12 04
2016 12 05
2016 12 01
2016 12 08
2016 12 07
2016 12 21
2016 12 23
2016 12 19
2016 12 19
2016 12 19
2016 12 01
2016 12 06
2016 12 04
2016 12 13
2016 12 19
2016 12 15
2016 12 04
2016 12 07
2016 12 13

(T3) 1966022
(T3) 1966110
(T3) 1966371
(T3) 1968382
(T3) 1968574
(T3) 1968877
(T3) 1969014
(T3) 1969189
(T3) 1969205
(T3) 1969206
(T3) 1970071
(T3) 1971212
(T3) 1971460
(T3) 1971997
(T3) 1973539
(T3) 1973541
(T3) 1978925
(T3) 1979356
(T3) 1986776
(T3) 1996517
(T3) 2025597
(T3) 2055192
(T3) 2058257
(T3) 2060482
(T3) 2063940
(T3) 2070528
(T3) 2071268
(T3) 2072107
(T3) 2072615
(T3) 2072713
(T3) 2073299
(T3) 2075886
(T3) 2078486
(T3) 2078487
(T3) 2082882
(T3) 2089120
(T3) 2091661
(T3) 2092376
(T3) 2093169
(T3) 2094653
(T3) 2094949
(T3) 2095583
(T3) 2096090
(T3) 2097360
(T3) 2099442
(T3) 2099577
(T3) 2099717
(T3) 2099722
(T3) 2099899
(T3) 2100676
(T3) 2101903
(T3) 2101932
(T3) 2101982
(T3) 2103042
(T3) 2104798
(T3) 2107052
(T3) 2107906
(T3) 2108215
(T3) 2111287
(T3) 2114952
(T3) 2115472
(T3) 2116354
(T3) 2117318
(T3) 2124566
(T3) 2126049
(T3) 2127652
(T3) 2163998

2016 12 22
2016 12 19
2016 12 21
2016 12 27
2016 12 19
2016 12 19
2016 12 21
2016 12 04
2016 12 27
2016 12 27
2016 12 28
2016 12 04
2016 12 21
2016 12 20
2016 12 19
2016 12 19
2016 12 23
2016 12 12
2016 12 14
2016 12 27
2016 12 11
2016 10 31
2016 11 10
2016 12 11
2016 12 21
2016 12 13
2016 12 03
2016 12 05
2016 12 17
2016 12 20
2016 12 15
2016 12 27
2016 12 12
2016 12 15
2016 12 22
2016 12 04
2016 12 03
2016 12 12
2016 12 18
2016 12 06
2016 12 04
2016 12 14
2016 12 15
2016 12 20
2016 12 07
2016 12 03
2016 12 07
2016 12 12
2016 12 17
2016 12 17
2016 12 13
2016 12 10
2016 12 22
2016 12 14
2016 12 19
2016 12 26
2016 12 27
2016 12 01
2016 12 20
2016 12 21
2016 12 19
2016 12 19
2016 12 07
2016 12 21
2016 12 17
2016 12 28
2016 12 22

(T3) 2174959
(T3) 2196091
(T3) 2196301
(T3) 2198762
(T3) 2198865
(T3) 2199493
(T3) 2200397
(T3) 2200398
(T3) 2200399
(T3) 2200400
(T3) 2201845
(T3) 2206825
(T3) 2213654
(T3) 2214246
(T3) 2216007
(T3) 2222623
(T3) 2222675
(T3) 2223115
(T3) 2225100
(T3) 2225195
(T3) 2225261
(T3) 2225483
(T3) 2225761
(T3) 2227088
(T3) 2227312
(T3) 2227437
(T3) 2229073
(T3) 2230926
(T3) 2231049
(T3) 2231662
(T3) 2231965
(T3) 2232204
(T3) 2232621
(T3) 2232939
(T3) 2233376
(T3) 2234661
(T3) 2234840
(T3) 2234966
(T3) 2235007
(T3) 2235151
(T3) 2235226
(T3) 2235695
(T3) 2255641
(T3) 2255642
(T3) 2255643
(T3) 2268562
(T3) 2277856
(T3) 2279998
(T3) 2281971
(T3) 2287887
(T3) 2287888
(T3) 2308874
(T3) 2330609
(T3) 2333202
(T3) 2335481
(T3) 2335523
(T3) 2338341
(T3) 2339099
(T3) 2339604
(T3) 2339701
(T3) 2341142
(T3) 2341407
(T3) 2341757
(T3) 2364309
(T3) 2364958
(T3) 2365952
(T3) 2367938

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

1975
(T3) 2368133
(T3) 2370462
(T3) 2373335
(T3) 2373393
(T3) 2373509
(T3) 2375888
(T3) 2376375
(T3) 2376392
(T3) 2376721
(T3) 2376860
(T3) 2379501
(T3) 2379580
(T3) 2379848
(T3) 2384354
(T3) 2385035
(T3) 2396199
(T3) 2448453
(T3) 2448602
(T3) 2460412
(T3) 2463444
(T3) 2465985
(T3) 2469042
(T3) 2471373
(T3) 2476386
(T3) 2507454
(T3) 2509461
(T3) 2509643
(T3) 2510195
(T3) 2512314
(T3) 2512978
(T3) 2514087
(T3) 2516064
(T3) 2516911
(T3) 2519076
(T3) 2519378
(T3) 2528708
(T3) 2535231
(T3) 2553691
(T3) 2603882
(T3) 2604378
(T3) 2607151
(T3) 2607438
(T3) 2607915
(T3) 2607916
(T3) 2610294
(T3) 2611109
(T3) 2617420
(T3) 2649230
(T3) 2652192
(T3) 2652350
(T3) 2654532
(T3) 2654721
(T3) 2655345
(T3) 2655744
(T3) 2657625
(T3) 2658420
(T3) 2658424
(T3) 2659035
(T3) 2690101
(T3) 2740674
(T3) 2740706
(T3) 2740947
(T3) 2747110
(T3) 2788009
(T3) 2794142
(T3) 2832276
(T3) 2925996
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2016 12 29
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2016 12 08
2016 12 16
2016 12 22
2016 12 22
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2016 12 18
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2016 12 07
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2016 12 06
2016 12 06
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2016 12 17
2016 11 08
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku albo kod i numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja
została ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub
uchylono decyzję poprzednią.
404877

07/2016		

(B1) 213568 03/2013 05.03.2018

(B1) 220960 01/2016 28.06.2017

W wyniku ponownego rozpa‑
trzenia sprawy uchylono de‑
cyzję z dnia 28.03.2018 r. o od‑
mowie udzielenia patentu
Na podstawie art. 155 Kodek‑
su postępowania administra‑
cyjnego w związku z art. 252
ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności prze‑
mysłowej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 776) Urząd Pa‑
tentowy RP zmienia na wnio‑
sek uprawnionego z dnia
12 grudnia 2017 r. decyzję
ostateczną z dnia 19 września
2012 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek pt. „Zastoso‑
wanie inhibitora IL-18 oraz
zastosowanie wektora eks‑
presyjnego” P.366802 w ten
sposób, że w miejscu gdzie
oznaczony jest uprawniony
wykreśla:
„LABORATOIRES
SERONO SA, Coinsins” a w to
miejsce wstawia: „Merck Se‑
rono SA, Coinsins”.
Na podstawie art. 156 § 1 p. 4
oraz art. 158 § 1 Kodeksu po‑
stępowania administracyjne‑
go w związku z art. 252 usta‑
wy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysło‑
wej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017
r., poz. 776) Urząd Patentowy
RP stwierdza z urzędu nie‑
ważność decyzji z dnia 4 mar‑
ca 2015 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek pt. „Lepiszcze
masy do wytwarzania kształ‑
towych elementów budowla‑
nych”, nr P.392959 zgłoszony

(B1) 225932 06/2017 18.05.2017

(B1) 226550 08/2017 04.10.2017

Nr 6/2018
pierwotnie przez p. Andrzeja
Haintze zam. W Łomiankach
oraz p. Jerzego Haintze zam.
W Warszawie, w postępowa‑
niu prowadzonym na rzecz
INCOSOL Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością z sie‑
dzibą w Warszawie.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt
4 oraz 158 § 1 Kodeks postę‑
powania administracyjnego
w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysło‑
wej (test jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 776) Urząd Patentowy RP
stwierdza z urzędu nieważ‑
ność decyzji z dnia 16 grudnia
2016 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek pt. „Miniaturo‑
wy hydrogenerator energii
elektrycznej”, nr P.405257
zgłoszony pierwotnie przez
Politechnikę Białostocką z sie‑
dzibą w Białymstoku i Biatel
S.A. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Warszawie, w po‑
stępowaniu prowadzonym na
rzecz Politechniki Białostoc‑
kiej z siedzibą w Białymstoku
i AquaRD Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
Na podstawie art. 156 § 1
p. 4 K.p.a. w związku z art.
252 ustawy z dnia 30 czerw‑
ca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 776) Urząd Patentowy RP
stwierdza z urzędu nieważ‑
ność decyzji z dnia 15 lutego
2017 r. o udzieleniu paten‑
tu na wynalazek pt. „Kocioł
grzewczy na rozdrobnione
paliwo stałe lub biomasę”,
nr P.410891 na rzecz Stanisła‑
wa Roszkowskiego z Chmiel‑
na wydanej w postępowaniu
aktualnie prowadzonym na
rzecz ECO-WYSYPISKO SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Chmielnie.
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 975 do nr 70 048)
Y1 (11) 70025
(41) 2017 11 20
(51) A01B 15/02 (2006.01)
A01B 13/08 (2006.01)
(21) 125107
(22) 2016 05 11
(72) CZAJKOWSKI MACIEJ, Papowo Toruńskie (PL)
(73) CZAJKOWSKI MACIEJ, Papowo Toruńskie (PL)
(54) Łapa spulchniająca
Y1 (11) 69985
(41) 2017 10 23
(51) A01D 43/10 (2006.01)
A01D 43/00 (2006.01)
A01D 43/08 (2006.01)
A01D 34/42 (2006.01)
A01D 34/52 (2006.01)
(21) 125066
(22) 2016 04 22
(72) IGNACZAK STANISŁAW, Bydgoszcz (PL); ANDRZEJEWSKA
JADWIGA, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Ścinacz zielonek do zbioru liści
Y1 (11) 70008
(41) 2017 10 23
(51) A01D 45/06 (2006.01)
A01D 45/00 (2006.01)
(21) 125052
(22) 2016 04 18
(72) KUBACKI ANDRZEJ, Malbork (PL); KUPKA DAMIAN,
Kurowo (PL); MARCINKOWSKI ADAM, Puszczykówiec (PL);
MATUSZCZAK IRENEUSZ, Łagiewniki (PL); KANIEWSKI RYSZARD,
Poznań (PL); KOŁODZIEJ JACEK, Poznań (PL); MAŃKOWSKI JERZY,
Poznań (PL); PNIEWSKA IRENA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL)
(54) Urządzenie do zbioru wiech, zwłaszcza konopi
Y1 (11) 69994
(41) 2017 10 23
(51) A01K 47/00 (2006.01)
(21) 126282
(22) 2017 04 19
(72) JASINA GRZEGORZ, Lublin (PL)
(73) JASINA GRZEGORZ GOSPODARSTWO PASIECZNE MIODEK,
Lublin (PL)
(54) Korpus ula
Y1 (11) 69983
(41) 2017 10 23
(51) A01K 63/02 (2006.01)
(21) 125060
(22) 2016 04 21
(72) KUJAWA ROMAN, Olsztyn (PL); BIEGAJ MATEUSZ, Bandysie (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Pojemnik transportowy do przewożenia żywych ryb
Y1 (11) 70029
(51) A01K 97/12 (2006.01)
(21) 125235

(41) 2017 12 18
(22) 2016 06 16

(72) FERET JUSTYNA, Hucisko (PL)
(73) FERET JUSTYNA, Hucisko (PL)
(54) Wielozadaniowy przyrząd wędkarski
Y1 (11) 70026
(41) 2017 12 04
(51) A47B 83/02 (2006.01)
A47C 7/00 (2006.01)
(21) 125168
(22) 2016 05 23
(72) TRETER ZBIGNIEW, Konstancin‑Jeziorna (PL)
(73) TRETER ZBIGNIEW, Konstancin‑Jeziorna (PL)
(54) Dynamiczne krzesło szkolne
Y1 (11) 70038
(41) 2017 08 28
(51) A47G 25/90 (2006.01)
(21) 125782
(22) 2016 12 12
(72) POMIERNY WINCENTY, Olkusz (PL)
(73) POMIERNY WINCENTY, Olkusz (PL)
(54) Przyrząd do zakładania skarpet przez osoby niepełnosprawne
Y1 (11) 69977
(41) 2017 10 09
(51) A47J 19/00 (2006.01)
(21) 125024
(22) 2016 04 08
(72) HOŁUB STANISŁAW, Łódź (PL); SŁOWIŃSKI SŁAWOMIR,
Łódź (PL)
(73) SŁOWIŃSKI SŁAWOMIR NATULUX, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do ręcznego napędu domowych maszyn wolno‑
obrotowych
Y1 (11) 70004
(41) 2017 12 04
(51) A47J 27/09 (2006.01)
(21) 126166
(22) 2017 03 20
(72) KOPCZYŃSKI ROBERT, Kraków (PL); KOWALCZYK MARCIN,
Wieliczka (PL)
(73) EMO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała (PL)
(54) Nakładka brzegowa naczyń, pojemników, opakowań
Y1 (11) 70002
(41) 2016 10 24
(51) A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/02 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
(62) 411963
(21) 126682
(22) 2015 04 13
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA,
Lublin (PL); BUREK RUDOLF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli
i bioaerozoli
Y1 (11) 69995
(51) A62C 31/07 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
(21) 126394

(41) 2017 10 09

(22) 2017 06 06
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(72) WĘSIERSKI TOMASZ, Nojewo (PL); MAJDER‑ŁOPATKA
MAŁGORZATA, Łomianki (PL); WĄSIK WIKTOR, Warszawa (PL);
ROGUSKI JACEK, Warszawa (PL); PIRSZEL JACEK, Warszawa (PL);
PACZOSKA JAROSŁAW, Grzybno (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ,
Warszawa (PL); CENTRUM NAUKOWO‑BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów (PL); WOJSKOWY
INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII, Warszawa (PL); JAS
TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Pojazd ratowniczo‑gaśniczy z turbinowym zespołem gaśniczym
Y1 (11) 70048
(41) 2017 02 13
(51) B60M 1/20 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
(21) 124311
(22) 2015 08 10
(72) POSTUŁA JANUSZ, Końskie (PL)
(73) ODLEWNIA ŻELIWA FANSULD SPÓŁKA JAWNA J. POSTUŁA R.
RUDZIŃSKI R. POSTUŁA, Końskie (PL)
(54) Obciążnik zwłaszcza do trakcji elektrycznych
Y1 (11) 70044
(41) 2016 06 20
(51) B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/44 (2006.01)
(62) 410438
(21) 126773
(22) 2014 12 08
(72) BARANOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); DAMAZIAK KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); MAŁACHOWSKI JERZY, Legionowo (PL);
MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Lębork (PL); MUSZYŃSKI ARTUR,
Szeligi (PL); SYBILSKI KAMIL, Piastów (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Podpora systemu mocującego fotelik bezpieczeństwa
Y1 (11) 70035
(41) 2018 02 12
(51) B60P 3/04 (2006.01)
(21) 125428
(22) 2016 08 02
(72) NITZKE RYSZARD, Ostrów Wielkopolski (PL); KOŁODKO
KRZYSZTOF, Choroszcz (PL)
(73) CYNKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarna Białostocka (PL)
(54) Przyczepa ze stelażem plandeki ochronnej do przewozu
zwierząt
Y1 (11) 70045
(41) 2017 09 25
(51) B60Q 1/44 (2006.01)
(21) 124985
(22) 2016 03 21
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Lampa hamulcowa światłowodowa przednia
Y1 (11) 70041
(41) 2014 04 14
(51) B60R 19/20 (2006.01)
(62) 404676
(21) 126277
(22) 2013 07 12
(72) KOLONKO ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zderzak hydrauliczny
Y1 (11) 70046
(41) 2017 09 11
(51) B61D 19/02 (2006.01)
B60J 5/04 (2006.01)
(21) 124941
(22) 2016 03 09
(72) GEMBICKI MAREK, Bydgoszcz (PL)
(73) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(54) Wejście pojazdu szynowego
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Y1 (11) 70040
(41) 2017 10 23
(51) B62D 63/08 (2006.01)
(21) 125925
(22) 2017 01 12
(72) LADRA PIOTR, Ożarów (PL); POSIADAŁA BOGDAN,
Wierzchowisko (PL); ŚPIEWAK SZCZEPAN, Wąchock (PL)
(73) LADRA PIOTR, Ożarów (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny przedniej części przyczepki towarowej
Y1 (11) 70007
(41) 2017 11 06
(51) B65B 3/04 (2006.01)
(21) 125081
(22) 2016 05 04
(72) KOKOT MAREK, Zielona Góra (PL); CAL DAMIAN,
Zielona Góra (PL)
(73) CAL JOANNA ROZLEWNIA WODY ŹRÓDLANEJ JOANNA,
Zielona Góra (PL)
(54) Uchwyt zbiornika
Y1 (11) 70011
(41) 2017 03 13
(51) B65D 1/24 (2006.01)
B65D 8/06 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
(21) 124368
(22) 2015 09 07
(72) PABICH DARIUSZ, Ostróda (PL)
(73) PABICH DARIUSZ ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
PABICH, Ostróda (PL)
(54) Wielokomorowe opakowanie dań gotowych
Y1 (11) 70003
(41) 2017 10 09
(51) B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 126243
(22) 2017 04 10
(72) PUSTELNY PAWEŁ, Leżajsk (PL)
(73) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO‑WARZYWNEGO
POLTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leżajsk (PL)
(54) Pojemnik kartonowy
Y1 (11) 69980
(41) 2017 10 23
(51) B65D 19/00 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
B65D 19/28 (2006.01)
B65D 61/00 (2006.01)
B65G 1/14 (2006.01)
(21) 125054
(22) 2016 04 18
(72) MATYJEWICZ MIECZYSŁAW, Gościęcin (PL)
(73) MATYJEWICZ MIECZYSŁAW FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA
MIETEX, Gościęcin (PL)
(54) Paleta do transportu paneli ogrodzeniowych
Y1 (11) 69993
(41) 2017 11 06
(51) B65D 77/26 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
A47G 7/07 (2006.01)
(21) 126260
(22) 2017 04 14
(72) KISIEL SŁAWOMIR, Ryki (PL); KISIEL LUCJA, Ryki (PL)
(73) KISIEL LUCJA FIRMA PRODUKCYJNO‑HANDLOWA LUKS, Ryki (PL)
(54) Tuleja prowadząca
Y1 (11) 70032
(41) 2018 01 15
(51) B65D 88/10 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
(21) 125313
(22) 2016 07 07
(72) JAROCKI JAN, Toruń (PL); KIELISZEK DAMIAN, Cierpice (PL);
STANIK MARCIN, Szembekowo (PL)
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(73) INVEST‑TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Zespół paneli do konstrukcji zbiornika
Y1 (11) 70031
(41) 2018 01 15
(51) B65G 45/10 (2006.01)
(21) 125292
(22) 2016 07 04
(72) SŁUPIK ALEKSANDER, Ruda Śląska (PL); BORYS ADAM,
Gliwice (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL)
(54) Mechanizm napinający
Y1 (11) 70000
(41) 2017 10 09
(51) C02F 3/10 (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)
(62) 124084
(21) 126485
(22) 2011 10 11
(72) MASŁOŃ ADAM, Żabno (PL); TOMASZEK JANUSZ, Łańcut (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawie‑
szenia
Y1 (11) 70001
(41) 2017 10 09
(51) C02F 3/10 (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)
(62) 124084
(21) 126486
(22) 2011 10 11
(72) MASŁOŃ ADAM, Żabno (PL); TOMASZEK JANUSZ, Łańcut (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawie‑
szenia
Y1 (11) 70010
(41) 2017 07 31
(51) C03C 25/10 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
(21) 124792
(22) 2016 01 22
(72) KOSIEL KAMIL, Warszawa (PL); RZĄDCA LECH, Warszawa (PL);
SZERLING ANNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt
Y1 (11) 70009
(41) 2017 08 16
(51) C03C 25/12 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G01R 15/24 (2006.01)
(21) 124829
(22) 2016 02 05
(72) KOSIEL KAMIL, Warszawa (PL); RZĄDCA LECH, Warszawa (PL);
SZERLING ANNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt
Y1 (11) 70020
(41) 2017 10 23
(51) C11C 5/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
(21) 125027
(22) 2016 04 11
(72) ŚPIEGOWSKI GRZEGORZ, Wieluń (PL); JAWORSKI JAROSŁAW,
Czarnożyły (PL)
(73) KORONA CANDLES SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Pakiet podgrzewaczy świecowych
Y1 (11) 70037
(51) C12Q 1/00 (2006.01)

(41) 2018 02 12

1979

G01N 27/30 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
(21) 125463
(22) 2016 08 10
(72) MIJOWSKA EWA, Szczecin (PL); PODOLSKI JACEK,
Szczecin (PL); EL FRAY MIROSŁAWA, Dobra Szczecińska (PL);
PENKALA KRZYSZTOF, Szczecin (PL); BIEGUN MARCIN, Poznań (PL);
MATIAS DANIEL, Szczecin (PL); PRZENIOSŁO ŁUKASZ, Szczecin (PL);
MAKIEWICZ PRZEMYSŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); PODOLSKI JACEK NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDITEST DIAGNOSTYKA
MEDYCZNA, Szczecin (PL)
(54) Sensor do elektrochemicznej analizy materiałów biologicznych
Y1 (11) 70039
(41) 2017 12 18
(51) D06F 57/00 (2006.01)
(21) 125820
(22) 2016 12 07
(30) PUV 69/2016
2016 06 13
(72) NORKOVA MONIKA, Fuenlabrada (SK)
(73) NORKOVA MONIKA, Fuenlabrada (SK)
(54) Modułowy uchwyt do tkanin tekstylnych

SK

Y1 (11) 70013
(41) 2017 06 19
(51) E01B 3/48 (2006.01)
(21) 124676
(22) 2015 12 15
(72) CZYCZUŁA WŁODZIMIERZ, Niepołomice (PL); CHUDYBA
ŁUKASZ, Kraków (PL); STAWOWIAK JERZY, Kochanów (PL)
(73) TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Rama toru kolejowego
Y1 (11) 69997
(41) 2015 10 26
(51) E01B 35/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
(62) 410792
(21) 126414
(22) 2014 12 29
(72) ANIGACZ WOJCIECH, Opole (PL); BĘBEN DAMIAN,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Urządzenie do określania położenia osi szyny
Y1 (11) 69998
(41) 2015 10 26
(51) E01B 35/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
(62) 410801
(21) 126415
(22) 2014 12 29
(72) ANIGACZ WOJCIECH, Opole (PL); BĘBEN DAMIAN,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Urządzenie do sygnalizowania osi szyny
Y1 (11) 69976
(41) 2017 10 09
(51) E01C 23/12 (2006.01)
E01C 19/52 (2006.01)
(21) 125012
(22) 2016 04 01
(72) WENTA JAN, Lębork (PL)
(73) WENTA JAN, Lębork (PL)
(54) Wózek do płyt
Y1 (11) 70027
(41) 2017 12 04
(51) E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
E03C 1/02 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
(21) 125186
(22) 2016 05 30
(72) CZARNOTA SŁAWOMIR, Olsztyn (PL)
(73) CZARNOTA SŁAWOMIR CATIDO, Olsztyn (PL)
(54) Bateria podtynkowa umywalkowa

1980

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Y1 (11) 70043
(41) 2016 05 09
(51) E03C 1/24 (2006.01)
A47K 3/02 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
(62) 410046
(21) 126412
(22) 2014 11 03
(72) URBAŃSKI HENRYK, Toruń (PL)
(73) URBAŃSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
I BUDOWNICTWA URBIS, Toruń (PL)
(54) Wanna kąpielowa
Y1 (11) 70030
(41) 2017 12 18
(51) E03F 5/20 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)
A47K 3/28 (2006.01)
(21) 125237
(22) 2016 06 16
(72) PING ZHOUCI, Ningbo City (CN)
(73) CYLWIK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
PODLASIAK, Białystok (PL)
(54) Syfon odpływu liniowego
Y1 (11) 70017
(41) 2017 09 25
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E04B 2/16 (2006.01)
(21) 124972
(22) 2016 03 16
(72) STĘPIEŃ RAFAŁ, Opoczno (PL)
(73) ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ OWCZARY R.E.R. STĘPIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Owczary (PL)
(54) Pustak
Y1 (11) 69988
(41) 2017 05 22
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
(62) 124810
(21) 125742
(22) 2016 01 28
(30) DE 202015100387.0
2015 01 28
DE
(72) DÜRKOP FRANK, Bückeburg (DE); FREY SILKE,
Warsinghausen (DE)
(73) WESER Bauelemente‑Werk GmbH, Rinteln (DE)
(54) System murowany
Y1 (11) 70021
(41) 2017 09 11
(51) E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
(21) 124921
(22) 2016 03 03
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); GIL ZOFIA, Szczecin (PL);
SKIBICKI SZYMON, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Belka żelbetowa prefabrykowana o przekroju skrzynkowym
zespolonym
Y1 (11) 69984
(41) 2017 10 23
(51) E04F 13/22 (2006.01)
(21) 125065
(22) 2016 04 22
(72) GLONEK ZBIGNIEW, Sławin (PL); SZTORC MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE GREM GLONEK SPÓŁKA JAWNA, Lublin (PL); SZTORC
MICHAŁ BIURO KONSTRUKCYJNE SZTORC, Lublin (PL)
(54) Konsola montażowa, zwłaszcza do ociepleń ścian budynków
Y1 (11) 69990
(51) E04G 7/20 (2006.01)
E04G 7/30 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)
(21) 126170

(41) 2017 09 25

(22) 2017 03 21
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(30) DE102016204696.9
2016 03 22
DE
(72) MEYER ANDREAS, Kempten (DE); MIKIC ERZAD, Karlsruhe (DE);
SPECHT RUDOLF, Neu‑Ulm (DE); READ ANDREW, Ulm (DE)
(73) PERI GmbH, Weissenhorn (DE)
(54) Element rusztowania z węzłem
Y1 (11) 70047
(41) 2015 12 21
(51) E05B 1/00 (2006.01)
E05B 15/00 (2006.01)
(21) 123568
(22) 2014 11 26
(72) GUBAŁA ROBERT, Rzeszotary (PL)
(73) GUBAŁA ROBERT FIRMA PRODUKCYJNO‑HANDLOWA METAL
‑BUD II, Rzeszotary (PL)
(54) Klamka z wymiennym elementem dekoracyjnym
Y1 (11) 69981
(41) 2017 09 11
(51) E05B 3/00 (2006.01)
(21) 124930
(22) 2016 03 07
(72) GARGULA JÓZEF, Jurków (PL)
(73) GARGULA JÓZEF FIRMA LEGBUD GARGULA, Jurków (PL)
(54) Klamka bramy
Y1 (11) 70042
(41) 2015 02 16
(51) E05B 11/00 (2006.01)
E05B 35/08 (2006.01)
(62) 408002
(21) 126279
(22) 2014 04 25
(72) MISIAK KRZYSZTOF, Dąbcze (PL); SIKORA JERZY, Leszno (PL);
MIKOŁAJEWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno (PL)
(54) Depozytor klucza
Y1 (11) 70014
(41) 2017 08 16
(51) E06B 1/04 (2006.01)
(21) 124837
(22) 2016 02 08
(72) BERBEĆ LESZEK TADEUSZ, Elbląg (PL)
(73) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne (PL)
(54) Ościeżnica drzwiowa regulowana
Y1 (11) 69991
(41) 2015 08 31
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/18 (2006.01)
(62) 407324
(21) 126233
(22) 2014 02 05
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Ościeżnica drzwiowa
Y1 (11) 70033
(41) 2018 01 15
(51) E06B 3/10 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
(21) 125329
(22) 2016 07 14
(72) ZASOWSKI ANDRZEJ, Leszcze (PL)
(73) ZASOWSKI ANDRZEJ STOLARNIA, Leszcze (PL)
(54) Okno drewniane fasadowe
Y1 (11) 70036
(41) 2017 05 08
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
(21) 125451
(22) 2015 10 29
(72) LANDSBERG TOMASZ, Wolental (PL)
(73) LANDSBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolental (PL)
(54) Profil wzmacniający stolarkę budowlaną PCV o zwiększonych
parametrach termicznych i sztywności
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Y1 (11) 70028
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 125202
(22) 2016 06 07
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA,
Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
Y1 (11) 69989
(41) 2012 06 18
(51) E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
(62) 393327
(21) 125759
(22) 2010 12 17
(72) GAŃCZAREK‑RAŁ NORBERT, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(73) POLPORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Swarzędz (PL)
(54) Płaszcz bramy przeciwpożarowej
Y1 (11) 70012
(41) 2017 04 24
(51) E06B 7/28 (2006.01)
G07F 5/00 (2006.01)
(21) 124496
(22) 2015 10 15
(72) KUMIĘGA MALWINA, Korczyna (PL)
(73) EBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno (PL)
(54) Rama drzwi automatu vendingowego
Y1 (11) 70005
(41) 2013 10 28
(51) F03B 7/00 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
F03B 3/12 (2006.01)
(62) 398913
(21) 125125
(22) 2012 04 23
(72) DĘBSKI RAFAŁ, Jędrzejów (PL)
(73) DĘBSKI RAFAŁ, Jędrzejów (PL)
(54) Turbina wodna
Y1 (11) 69982
(41) 2014 09 29
(51) F16B 23/00 (2006.01)
(21) 122854
(22) 2012 07 03
(30) TO2011A000584
2011 07 04
IT
(72) FONTANA LUIGI, Veduggio con Colzano (IT)
(73) Fontana Fasteners R.D.S.r.l., Veduggio con Colzano (IT)
(54) Śruba do precyzyjnego dokręcania
Y1 (11) 69986
(41) 2017 04 24
(51) F16B 33/02 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
F16B 35/00 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 13/13 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 125524
(22) 2015 10 22
(72) KLIMAS PAWEŁ, Kuźnica Kiedrzyńska (PL)
(73) KLIMAS PAWEŁ PPHU KLIMAS, Kuźnica Kiedrzyńska (PL)
(54) Kotwa konstrukcyjna
Y1 (11) 69987
(41) 2017 11 20
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21W 131/103 (2006.01)
F21K 9/27 (2016.01)
(21) 125684
(22) 2016 10 14

1981

(72) SUSEK MICHAŁ, Warszawa (PL); ROSŁONEK PATRYK,
Warszawa (PL)
(73) INTELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Źródło światła
Y1 (11) 69992
(41) 2017 11 20
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 7/04 (2006.01)
F21S 13/10 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
(21) 125915
(22) 2017 01 09
(72) SUSEK MICHAŁ, Warszawa (PL); ROSŁONEK PATRYK,
Warszawa (PL)
(73) INTELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Lampa wykorzystująca pośrednie odbicie światła
Y1 (11) 69975
(41) 2017 09 25
(51) F21V 21/00 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
(21) 124951
(22) 2016 03 12
(72) KACZOR TOMASZ, Wola Radziszowska (PL)
(73) TM TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morawica (PL)
(54) Element mocujący oprawy oświetleniowej
Y1 (11) 70006
(41) 2017 11 20
(51) F21V 21/00 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
(21) 125119
(22) 2016 05 12
(72) LASOTA ŁUKASZ, Łęcze (PL)
(73) LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg (PL)
(54) Listwa profilowa opraw oświetleniowych
Y1 (11) 70022
(41) 2017 10 23
(51) F23K 3/14 (2006.01)
(21) 125059
(22) 2016 04 21
(72) GAMZA HENRYK, Kamienica (PL)
(73) GAMZA HENRYK‑P.P.U.H. HEGAM, Kamienica (PL)
(54) Palnik do pieca retortowego
Y1 (11) 69978
(41) 2017 10 23
(51) F24B 1/08 (2006.01)
(21) 125044
(22) 2016 04 15
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Kocioł grzewczy na paliwa stałe
Y1 (11) 69979
(41) 2017 10 23
(51) F24C 15/10 (2006.01)
(21) 125051
(22) 2016 04 18
(72) RAKOCZY PIOTR, Nisko (PL); ZIĘBA GRZEGORZ, Stawki (PL)
(73) RAKOCZY STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Kształtka ceramiczna kotła grzewczego
Y1 (11) 70023
(41) 2017 10 23
(51) F24H 9/20 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(21) 125068
(22) 2016 04 22
(72) GUMKOWSKI MARCIN, Poznań (PL)
(73) GUMKOWSKI MARCIN, Poznań (PL)
(54) Dozownik paliwa, zwłaszcza peletów i/lub granulatu, do kotłów
centralnego ogrzewania

1982

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Y1 (11) 69999
(41) 2016 06 06
(51) F24J 2/05 (2006.01)
F24J 2/22 (2006.01)
H01L 31/0525 (2014.01)
(62) 410240
(21) 126481
(22) 2014 11 24
(72) SZULC ROBERT, Mrowino (PL); GEDYMIN MICHAŁ, Poznań (PL);
LENARCZYK JAKUB, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Kolektor słoneczny fotowoltaiczny
Y1 (11) 70024
(41) 2017 11 20
(51) F41F 3/00 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
(21) 125099
(22) 2016 05 09
(72) BULER WIESŁAW, Warszawa (PL); KAMIŃSKI ROMAN,
Warszawa (PL); KĘPCZYK WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); TYBURA
MARIAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Jednolufowa wyrzutnia imitatorów celów powietrznych
Y1 (11) 70018
(41) 2017 10 09
(51) G01F 1/86 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F16K 3/26 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
(21) 125014
(22) 2016 04 04
(72) JAROMIN DARIUSZ, Białystok (PL)
(73) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54) Przepływomierz do regulacji przepływu medium grzewczego
w układach ogrzewania płaszczyznowego
Y1 (11) 70019
(41) 2017 10 09
(51) G01F 1/86 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F16K 3/26 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
(21) 125021
(22) 2016 04 06
(72) JAROMIN DARIUSZ, Białystok (PL)
(73) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54) Przepływomierz powrotny do regulacji przepływu medium
grzewczego w układach ogrzewania płaszczyznowego
Y1 (11) 70016
(41) 2017 09 11
(51) G01F 15/00 (2006.01)
G01F 15/18 (2006.01)
F16L 35/00 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
F16B 41/00 (2006.01)
(21) 124944
(22) 2016 03 09
(72) WOŁCZYK ROMAN, Gliwice (PL)
(73) VESA FALĘCKA I FALĘCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice (PL)
(54) Połączenie zatrzaskowe obejmy zabezpieczającej przyłącza
urządzeń pomiarowych
Y1 (11) 69996
(41) 2015 10 12
(51) G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/26 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
(62) 407716
(21) 126408
(22) 2014 03 31
(72) TARKOWSKI PIOTR, Lublin (PL); BUDZYŃSKI PIOTR,
Nowogród (PL); PYTKA JAROSŁAW, Lublin (PL); JÓŹWIK JERZY,
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Lublin (PL); KAZNOWSKI ŁUKASZ, Poniatowa (PL); PIASKOWSKI
MICHAŁ, Szczebrzeszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża
odkształcalnego
Y1 (11) 70034
(41) 2018 01 29
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01N 31/12 (2006.01)
G01N 5/04 (2006.01)
(21) 125385
(22) 2016 07 22
(72) JANASIK MICHAŁ, Mikołów (PL); GŁĄBIK JANUSZ,
Zabrze (PL); MERTAS BARTOSZ, Zabrze (PL); PAŃCZYK
PIOTR, Ruda Śląska (PL); ROGULA JÓZEF, Piekary Śląskie (PL);
SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL); STAŃCZYK ANDRZEJ,
Zabrze (PL); SZABLICKI WALDEMAR, Zabrze (PL); SZCZĘSNY
ADAM, Zabrze (PL); WINKLER MAGDALENA, Ruda Śląska (PL);
JERZYKOWSKI ZDZISŁAW, Katowice (PL); PIWOŃSKI MAREK,
Mikołów (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Urządzenie do oznaczania reakcyjności koksu
Y1 (11) 70015
(41) 2017 08 28
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
G01S 19/23 (2010.01)
(21) 124889
(22) 2016 02 24
(72) BARYŁA RADOSŁAW, Stawiguda (PL); WIELGOSZ PAWEŁ,
Stawiguda (PL); STĘPNIAK KATARZYNA, Nowe Trzepowo (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Stanowisko do kalibracji anten GNSS, zwłaszcza dla potrzeb
wyznaczania deformacji terenu
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 15/02 (2006.01)
A01B 13/08 (2006.01)
A01D 43/10 (2006.01)
A01D 43/00 (2006.01)
A01D 43/08 (2006.01)
A01D 34/42 (2006.01)
A01D 34/52 (2006.01)
A01D 45/06 (2006.01)
A01D 45/00 (2006.01)
A01K 47/00 (2006.01)
A01K 63/02 (2006.01)
A01K 97/12 (2006.01)
A47B 83/02 (2006.01)
A47C 7/00 (2006.01)
A47G 25/90 (2006.01)
A47G 7/07 (2006.01)
A47J 19/00 (2006.01)
A47J 27/09 (2006.01)
A47K 3/02 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/28 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/02 (2006.01)
A62C 31/07 (2006.01)

70025
70025*
69985
69985*
69985*
69985*
69985*
70008
70008*
69994
69983
70029
70026
70026*
70038
69993*
69977
70004
70043*
70043*
70030*
70002*
70002
70002*
69995

A62C 31/00 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
B60J 5/04 (2006.01)
B60M 1/20 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/44 (2006.01)
B60P 3/04 (2006.01)
B60Q 1/44 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
B61D 19/02 (2006.01)
B62D 63/08 (2006.01)
B65B 3/04 (2006.01)
B65D 1/24 (2006.01)
B65D 8/06 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
B65D 19/28 (2006.01)
B65D 61/00 (2006.01)

69995*
69995*
69989*
70046*
70048
70048*
70044
70044*
70035
70045
70041
70046
70040
70007
70011
70011*
70011*
70011*
70003
70003*
69980
69980*
69980*
69980*
69980*
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2

1

2

B65D 77/26 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
B65G 1/14 (2006.01)
B65G 45/10 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)
C03C 25/10 (2006.01)
C03C 25/12 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
D06F 57/00 (2006.01)
E01B 3/48 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
E01C 23/12 (2006.01)
E01C 19/52 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
E03C 1/02 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
E03C 1/24 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)
E03F 5/20 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E04B 2/16 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04G 7/20 (2006.01)
E04G 7/30 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
E05B 15/00 (2006.01)
E05B 3/00 (2006.01)
E05B 11/00 (2006.01)
E05B 35/08 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/18 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 7/28 (2006.01)
F03B 7/00 (2006.01)
F03B 3/12 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)

69993
70032
70032*
70016*
69980*
70031
70000
70000*
70001
70001*
70010
70009
70020
70037
70039
70013
69997
69998
69976
69976*
69988*
70027
70027*
70027*
70027*
70043
70030*
70030
70030*
70017*
69986*
69986*
70017
69988
70021
70021*
69984
69990
69990*
69990*
70047
70047*
69981
70042
70042*
70014
69991
69991*
70033
70033*
70033*
70036
70036*
70028
70028*
69989
69989*
70012
70005
70005*
70005*

F16B 23/00 (2006.01)
F16B 33/02 (2006.01)
F16B 35/00 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 13/13 (2006.01)
F16B 41/00 (2006.01)
F16K 3/26 (2006.01)
F16K 3/26 (2006.01)
F16L 35/00 (2006.01)
F21K 9/27 (2016.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 13/10 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 7/04 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21W 131/103 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F24B 1/08 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F24J 2/05 (2006.01)
F24J 2/22 (2006.01)
F41F 3/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01F 1/86 (2006.01)
G01F 1/86 (2006.01)
G01F 15/00 (2006.01)
G01F 15/18 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/26 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 31/12 (2006.01)
G01N 5/04 (2006.01)
G01R 15/24 (2006.01)
G01S 19/23 (2010.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
G07F 5/00 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
H01L 31/0525 (2014.01)
H01Q 1/12 (2006.01)

69982
69986
69986*
69986*
69986*
69986*
69986*
70016*
70018*
70019*
70016*
69987*
69987
69992
69992*
69975*
70006*
69993*
69993*
70020*
70020*
69992*
69992*
69975
70006
69987*
70022
70023*
69978
69979
70018*
70019*
70023
69999
69999*
70024
69997*
69998*
70018
70019
70016
70016*
69996
69996*
69996*
70037*
70037*
69996*
70034
70034*
70034*
70009*
70015*
70010*
70009*
70018*
70019*
70012*
70024*
69999*
70015

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

1983

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

69975
69976
69977
69978
69979
69980
69981
69982
69983
69984
69985
69986
69987
69988
69989
69990
69991
69992
69993
69994
69995
69996
69997
69998
69999
70000
70001
70002
70003
70004
70005
70006
70007
70008
70009
70010
70011

F21V 21/00 (2006.01)
E01C 23/12 (2006.01)
A47J 19/00 (2006.01)
F24B 1/08 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
E05B 3/00 (2006.01)
F16B 23/00 (2006.01)
A01K 63/02 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
A01D 43/10 (2006.01)
F16B 33/02 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E04G 7/20 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
B65D 77/26 (2006.01)
A01K 47/00 (2006.01)
A62C 31/07 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
F24J 2/05 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
A47J 27/09 (2006.01)
F03B 7/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
B65B 3/04 (2006.01)
A01D 45/06 (2006.01)
C03C 25/12 (2006.01)
C03C 25/10 (2006.01)
B65D 1/24 (2006.01)

70012
70013
70014
70015
70016
70017
70018
70019
70020
70021
70022
70023
70024
70025
70026
70027
70028
70029
70030
70031
70032
70033
70034
70035
70036
70037
70038
70039
70040
70041
70042
70043
70044
70045
70046
70047
70048

E06B 7/28 (2006.01)
E01B 3/48 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
G01F 15/00 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
G01F 1/86 (2006.01)
G01F 1/86 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F41F 3/00 (2006.01)
A01B 15/02 (2006.01)
A47B 83/02 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
A01K 97/12 (2006.01)
E03F 5/20 (2006.01)
B65G 45/10 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
B60P 3/04 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
A47G 25/90 (2006.01)
D06F 57/00 (2006.01)
B62D 63/08 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
E05B 11/00 (2006.01)
E03C 1/24 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60Q 1/44 (2006.01)
B61D 19/02 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
B60M 1/20 (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).

120929
122451
122614
123504
123869
123946
124375

10/2013
08/2015
12/2015
10/2016
19/2016
21/2016
07/2017

124891
125126
125184
125460
125938
125980

18/2017
25/2016
11/2017
19/2017
17/2017
21/2017

1984

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
203

205

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
120425
121426
124899

Nr 6/2018

08/2013
09/2014
18/2017

125503
125539
125606

05/2018
06/2018
07/2018

204
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) 65414 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES
GMBH & CO, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technolo‑
gies Austria GmbH, Linz, Austria
(Y1) 67638 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice,
Polska 070434735 i dokonanie wpisu: PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735
(Y1) 67880 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BIOMANTIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122739392 i dokonanie
wpisu: BIOMANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 122887342

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) 65317
(Y1) 65523
(Y1) 65525
(Y1) 65526
(Y1) 65529
(Y1) 65786
(Y1) 65788
(Y1) 66692
(Y1) 66749
(Y1) 67047
(Y1) 67349
(Y1) 67479
(Y1) 67480
(Y1) 67481
(Y1) 67521
(Y1) 67607
(Y1) 67608

2017 06 05
2017 06 03
2017 06 09
2017 06 09
2017 06 10
2017 06 22
2017 06 30
2016 06 08
2017 06 19
2016 06 17
2017 05 14
2017 06 25
2017 06 25
2017 06 29
2017 06 29
2016 10 06
2016 10 07

(Y1) 67609
(Y1) 67624
(Y1) 67625
(Y1) 67626
(Y1) 67665
(Y1) 67722
(Y1) 68005
(Y1) 68306
(Y1) 68310
(Y1) 68706
(Y1) 68765
(Y1) 68766
(Y1) 68769
(Y1) 68826
(Y1) 69042
(Y1) 69064
(Y1) 69065

2016 10 10
2017 06 19
2017 06 27
2017 06 27
2017 06 26
2017 06 29
2017 06 04
2017 06 23
2017 06 09
2017 06 23
2017 06 13
2017 06 13
2017 06 25
2017 06 02
2017 06 25
2017 06 16
2017 06 27
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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) 066936 01/2014

2016-10-07 Na podstawie art. 156 § 1
p. 2 K.p.a. w związku z art.
252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności prze‑
mysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz.
1410 z późn. zm.) Urząd Pa‑
tentowy RP stwierdza nieważ‑
ność decyzji z dnia 5 czerwca
2013 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na wzór użytko‑
wy pt. „Filtr podwłazowy odo‑
rów” nr W.119955, na rzecz
ECOL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Gdańsk,
Polska.

Nr 6/2018
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1985

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 24 149 do nr 24 214)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

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

09‑ 01
(11) 24149
(22) 2017 03 29
VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
LUTYK JAN
Butelka

02‑ 04
(11) 24150
(22) 2018 01 16
KRUSZELNICKI MARCIN, Żnin, PL.
KRUSZELNICKI MARCIN
Chodaki

(21) 25420

(21) 26180

08‑ 08
(11) 24151
(22) 2018 02 01
(21) 26230
KAŁCZYŃSKA TERESA PPHU JATEX, Łaskarzew, PL.
KAŁCZYŃSKA TERESA
Nakrętka z zatyczką

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

07‑ 02
(11) 24152
(22) 2017 08 31
(21) 25805
ZABIEGAŁOWSKI MAREK MIECZYSŁAW, Gdynia, PL.
ZABIEGAŁOWSKI MAREK MIECZYSŁAW
Forma do wypieku ciastek

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

05‑ 06
(11) 24153
(22) 2018 02 09
ZDANKIEWICZ MARCIN, Warszawa, PL.
ZDANKIEWICZ MARCIN
Rolka do papierowych artykułów higienicznych

(21) 26252

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

19‑ 08
(11) 24154
(22) 2017 12 14
DOMAŃSKI ANDRZEJ DOMAN, Warszawa, PL.
DOMAŃSKI ANDRZEJ
Etykieta

(21) 26092

(51) 19‑ 08
(11) 24155
(22) 2017 11 24
(21) 26032
(73) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.

1986
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(72) RĄBA DOMINIKA
(54) Etykieta
(55)

Nr 6/2018

(54) Biżuteria
(55)

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

11‑ 01
(11) 24160
(22) 2017 11 08
(21) 26107
MURDZA TADEUSZ TY‑LUX, Jaworzyna Śląska, PL.
MURDZA TADEUSZ
Biżuteria

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

11‑ 01
(11) 24161
(22) 2017 11 08
(21) 26108
MURDZA TADEUSZ TY‑LUX, Jaworzyna Śląska, PL.
MURDZA TADEUSZ
Biżuteria

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

11‑ 01
(11) 24162
(22) 2017 11 08
(21) 26109
MURDZA TADEUSZ TY‑LUX, Jaworzyna Śląska, PL.
MURDZA TADEUSZ
Biżuteria

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

11‑ 01
(11) 24163
(22) 2017 11 08
(21) 26110
MURDZA TADEUSZ TY‑LUX, Jaworzyna Śląska, PL.
MURDZA TADEUSZ
Biżuteria

(51) 08‑ 06
(11) 24156
(22) 2017 12 04
(21) 26065
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Uchwyt meblowy
(55)

(51) 14‑ 02
(11) 24157
(22) 2017 12 14
(21) 26096
(73) FUTURE PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(72) CZAJA JAROSŁAW
(54) Obudowa komputera przemysłowego
(55)

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

11‑ 01
(11) 24158
(22) 2017 11 08
(21) 26105
MURDZA TADEUSZ TY‑LUX, Jaworzyna Śląska, PL.
MURDZA TADEUSZ
Biżuteria

(51) 11‑ 01
(11) 24159
(22) 2017 11 08
(21) 26106
(73) MURDZA TADEUSZ TY‑LUX, Jaworzyna Śląska, PL.
(72) MURDZA TADEUSZ

Nr 6/2018
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(51) 08‑ 06
(11) 24164
(22) 2017 12 04
(21) 26064
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Uchwyt meblowy
(55)

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

14‑ 04
(11) 24165
(22) 2017 12 06
BAŃKA SŁAWOMIR, Stalowa Wola, PL.
BAŃKA SŁAWOMIR
Wyświetlacz rejestratora temperatury

(21) 26068

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

19‑ 08
(11) 24166
(22) 2017 12 14
DOMAŃSKI ANDRZEJ DOMAN, Warszawa, PL.
DOMAŃSKI ANDRZEJ
Etykieta

(21) 26090

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

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

19‑ 08
(11) 24167
(22) 2017 12 14
DOMAŃSKI ANDRZEJ DOMAN, Warszawa, PL.
DOMAŃSKI ANDRZEJ
Etykieta

(51) 01‑ 01
(11) 24169
(22) 2016 12 16
(73) PIERNICKI TOMASZ MANUFAKTURA OWOCÓW
W CZEKOLADZIE MAGIC FRUITS, Gdańsk, PL.
(72) PIERNICKI TOMASZ
(54) Jabłko na patyku w polewie czekoladowej
(55)

1987
(21) 25935

(51) 11‑ 02, 26‑ 01 (11)
24170
(22)2017 08
31 (21)
26059
(73) CHUDY GRZEGORZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWY FORMES TOYS, Wręczyca Wielka, PL.
(72) CHUDY JOANNA, CHUDY GRZEGORZ
(54) Figurka
(55)

(21) 26093

11‑ 01
(11) 24168
(22) 2017 11 08
(21) 25997
MURDZA TADEUSZ TY‑LUX, Jaworzyna Śląska, PL.
MURDZA TADEUSZ
Biżuteria

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

02‑ 01
(11) 24171
(22) 2017 12 04
(21) 26066
HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, PL.
RAIDA‑SOWA NATALIA
Pielucha jednorazowa

(51) 26‑ 01
(11) 24172
(22) 2017 12 07
(21) 26073
(73) CHUDY JOANNA GLAS HIT EKSPORT IMPORT MGR INŻ.
JOANNA CHUDY, Wręczyca Wielka, PL.
(72) CHUDY JOANNA, CHUDY GRZEGORZ
(54) Osłona znicza
(55)

1988
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(51) 19‑ 08
(11) 24173
(22) 2017 12 08
(21) 26078
(73) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW
VORTUMNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisów, PL.
(72) NIEDBAŁOWSKA‑HYNEK JOANNA
(54) Etykieta
(55)

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

32‑ 00
(11) 24174
(22) 2017 11 24
(21) 26040
MAJSAK DAMIAN KAGERO PUBLISHING, Turka, PL.
MAJSAK DAMIAN
Symbol graficzny
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(51) 02‑ 02
(11) 24176
(22) 2017 10 27
(21) 25968
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź, PL.; AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA, SUCHOCKI PIOTR
(54) Kamizelka ostrzegawcza
(55)

(51) 07‑ 01
(11) 24177
(22) 2017 07 20
(21) 25727
(73) GREINER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Teresin, PL.
(72) ZASADZIŃSKI WOJCIECH
(54) Kubek do produktów spożywczych
(55)

(51) 01‑ 01
(11) 24178
(22) 2017 11 17
(21) 26169
(73) RYMS JAROSŁAW, Mrągowo, PL.; BAŁDYGA EMIL,
Mrągowo, PL.
(72) RYMS JAROSŁAW, BAŁDYGA EMIL
(54) Produkt cukierniczy
(55)

(51) 02‑ 02
(11) 24175
(22) 2017 10 25
(21) 25965
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź, PL.; AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA, MAKLEWSKA ELŻBIETA, SUCHOCKI PIOTR
(54) Kamizelka ostrzegawcza
(55)

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

03‑ 01
(11) 24179
(22) 2017 07 12
DĄBROWSKA ILONA, Rzążew, PL.
DĄBROWSKA ILONA, BORKOWSKA MARTYNA
Osłona do klawiatury komputerowej

(51) 25‑ 01
(11) 24180
(22) 2017 09 29
(73) SAWICKI BOGUMIŁ, Krzepice, PL.

(21) 25713

(21) 25908

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) SAWICKI BOGUMIŁ
(54) Kaseta panelu dźwiękochłonnego
(55)

1989

(54) Zegar ścienny
(55)

(51) 06‑ 06
(11) 24184
(22) 2018 01 17
(21) 26184
(73) KOZŁOWSKA KATARZYNA KOZ. KATARZYNA KOZŁOWSKA
ILUSI, Kielce, PL.
(72) KOZŁOWSKA KATARZYNA
(54) Front meblowy
(55)

(51) 32‑ 00
(11) 24181
(22) 2017 12 19
(73) J.P. COVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaczyce, PL.
(72) WOLCZYŃSKI PIOTR
(54) Znak graficzny
(55)

(21) 26112

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

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

08‑ 01
(11) 24182
(22) 2017 11 23
OSIŃSKI TOMASZ, Koło, PL.
OSIŃSKI TOMASZ
Szablon

07‑ 01
(11) 24185
(22) 2017 05 15
GARLIŃSKI BARTOSZ, Wrocław, PL.
GARLIŃSKI BARTOSZ
Kubek do kawy

(21) 25563

(21) 26031

(51) 06‑ 02, 06‑ 03, 06‑ 04
(11) 24186
(22)2017 02
10 (21)
25260
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW, JACEK, TOMASZ
DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno, PL.
(72) DOBIEŃ JACEK
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 10‑ 01
(11) 24183
(22) 2018 03 04
(73) ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
(72) ZIELIŃSKI MICHAŁ

(21) 26328

1990

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 07‑ 08
(11) 24187
(22) 2017 11 30
(73) FIRE FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, PL.
(72) BEJSTER BARTŁOMIEJ
(54) Stojak na akcesoria do kominka
(55)

(21) 26053

(51) 14‑ 04
(11) 24188
(22) 2018 01 30
(21) 26225
(73) SYREK SZYMON INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Szczecin, PL.
(72) SYREK SZYMON
(54) Graficzny interfejs oprogramowania
(55)

(51) 19‑ 08
(11) 24189
(22) 2017 10 31
(21) 25976
(73) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(72) ZAJĄCZYŃSKI ARTUR
(54) Etykieta wyrobu alkoholowego
(55)

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

10‑ 04
(11) 24190
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 26143

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

30‑ 02
(11) 24191
(22) 2018 01 04
PERDJON ANDRZEJ, Szczecin, PL.
PERDJON ANDRZEJ
Domek dla ptaków

Nr 6/2018
(21) 26164

(51) 14‑ 04
(11) 24192
(22) 2017 12 18
(21) 26100
(73) TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(72) OSTAP RAFAŁ, GRZEGORCZYK PRZEMYSŁAW, DYRDA
MIROSŁAW
(54) Graficzny interfejs użytkownika
(55)

(51) 19‑ 08
(11) 24193
(22) 2017 10 31
(21) 25975
(73) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(72) ZAJĄCZYŃSKI ARTUR
(54) Etykieta wyrobu alkoholowego
(55)

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

10‑ 04
(11) 24194
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 26142

Nr 6/2018
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

10‑ 04
(11) 24195
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 26141

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

10‑ 04
(11) 24196
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 26140

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

10‑ 04
(11) 24197
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

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

10‑ 04
(11) 24198
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

1991

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

10‑ 04
(11) 24199
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 26147

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

10‑ 04
(11) 24200
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 26146

(21) 26139

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

10‑ 04
(11) 24201
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 26145

(21) 26138

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

10‑ 04
(11) 24202
(22) 2017 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 26144

1992

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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

09‑ 03
(11) 24203
(22) 2018 01 18
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
KOCHANOWSKA ALEKSANDRA
Opakowanie na wyroby kosmetyczne

(21) 26187

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

12‑16
(11) 24204
(22) 2018 01 17
FULKO PAWEŁ CRONI, Lutomiersk, PL.
FULKO PAWEŁ
Nakładka ozdobna na próg samochodu

(21) 26185

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

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

06‑ 01
(11) 24205
(22) 2018 02 13
LEBEX MEBLE LEBEK DARIUSZ, Konradów, PL.
LEBEK DARIUSZ
Fotel

03‑ 01
(11) 24206
(22) 2017 07 12
DĄBROWSKA ILONA, Rzążew, PL.
DĄBROWSKA ILONA, BORKOWSKA MARTYNA
Osłona do klawiatury komputerowej

(21) 26258

(21) 26029

Nr 6/2018

(51) 23‑ 02
(11) 24207
(22) 2017 10 26
(21) 25967
(73) BREJECKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE FIRMA POLIMAT, Przedbojewice, PL.
(72) BREJECKI ROMAN
(54) Wanna
(55)

(51) 23‑ 02
(11) 24208
(22) 2017 10 20
(21) 25957
(73) BREJECKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE FIRMA POLIMAT, Przedbojewice, PL.
(72) BREJECKI ROMAN
(54) Wanna
(55)

(51) 23‑ 02
(11) 24209
(22) 2017 10 20
(21) 25956
(73) BREJECKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE FIRMA POLIMAT, Przedbojewice, PL.
(72) BREJECKI ROMAN
(54) Wanna
(55)

(51) 23‑ 02
(11) 24210
(22) 2017 10 20
(21) 25955
(73) BREJECKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE FIRMA POLIMAT, Przedbojewice, PL.
(72) BREJECKI ROMAN
(54) Wanna
(55)

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 10‑ 04
(11) 24211
(22) 2017 10 06
(21) 25922
(73) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE,
Częstochowa, PL.
(72) SARYUSZ‑WOLSKI EMIL, MATERNICKI KRZYSZTOF
(54) Obudowa urządzenia pomiarowego
(55)

(51) 32‑ 00
(11) 24212
(22) 2018 02 22
(21) 26296
(73) FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW
BOGUTA SPÓŁKA JAWNA, Nieznanowice, PL.
(72) BOGUTA PIOTR
(54) Oznaczenie graficzne
(55)

1993
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania
albo siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer
identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL
albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je
wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje
dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.
12515 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Władysław Piwowarczyk F.P.H.U. BASTAR,
Mysłowice, Polska i dokonanie wpisu: PIWOWARCZYK WŁADY‑
SŁAW HERT, Mysłowice, Polska 271012266

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

11‑ 02
(11) 24213
(22) 2018 03 05
KAMIŃSKA AGNIESZKA, Chrośla, PL.
KAMIŃSKA AGNIESZKA
Ozdoba wielkanocna

(51) 32‑ 00
(11) 24214
(22) 2018 03 09
(73) KRAWCZYK‑JASTRZĘBSKA BEATA 3 CARGO,
Goczałkowice‑Zdrój, PL.
(72) KRAWCZYK‑JASTRZĘBSKA BEATA
(54) Logo
(55)

(21) 26334

13776,13777,135778 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835
i dokonanie wpisu:WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska
630517296
16556 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, Pol‑
ska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubartów, Polska 431184288

(21) 26351

20195,20196 2017 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KIEDROWSKI JANUSZ ZAKŁAD PRO‑
DUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, Bysław, Polska 008236920
i dokonanie wpisu:KIEDROWSKI MIŁOSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO‑
-USŁUGOWO-HANDLOWY JK, Bysław,Polska 363886873
20684,20685,20686,20690 2017 12 19 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Lubartów, Polska 431184288 i dokonanie wpisu:
STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów, Polska 431184288
21113,21896,21897 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
22129 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑
-PRODUKCYJNE AGRO-COOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510630249 i dokonanie wpisu:
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W SZCZYTNIE,
Szczytno, Polska 000369573

1994

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

23629 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DROMA SPÓŁKA CYWILNA Z.WŁOSEK,
J.WŁOSEK, Gliwice, Polska 241228430 i dokonanie wpisu:DROMA
ZBIGNIEW WŁOSEK, Gliwice, Polska 272341760:
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
25422
210
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
02758
03151
03166
03263
03264
03265
03289
03295
03296
03508
03584
03617
03656
03657
03688
03769
03893
03897
03899
04735
11722
11896
11897
11920
12001
12012
12041
12074
12086
12203
12222
12241
12242
12251
12259
12260
12272
12334
12340
12357
12368
12648
12649
13351
13677
17538

2016 08 14
2017 01 18
2017 01 21
2017 01 11
2017 01 11
2017 01 11
2017 01 14
2017 01 23
2017 01 23
2017 04 04
2017 04 22
2017 01 28
2017 04 19
2017 04 19
2017 04 19
2017 04 29
2017 04 02
2017 04 24
2017 04 24
2017 04 29
2017 01 12
2017 01 25
2017 01 25
2017 01 25
2017 04 04
2017 04 30
2017 01 22
2017 04 27
2017 04 24
2017 04 24
2017 01 25
2017 04 27
2017 04 27
2017 04 03
2017 01 25
2017 01 25
2017 04 12
2017 04 19
2017 01 22
2017 04 02
2017 04 27
2017 04 13
2017 04 13
2017 04 12
2017 04 10
2016 01 17

18210
18211
18212
18213
18214
18215
18216
18217
18218
18219
18220
18221
18222
18223
18295
18542
18543
18544
18548
18549
18550
18551
18553
18554
18555
18558
18560
18611
18612
18613
18614
18615
18620
18626
18627
18628
18630
18631
18696
18697
18698
18715
18750
18751
18752
18754

2016 11 03
2016 11 03
2016 11 03
2016 11 03
2016 11 04
2016 11 04
2016 11 04
2016 11 04
2016 11 04
2016 11 07
2016 11 07
2016 11 07
2016 11 07
2016 11 07
2016 10 19
2017 01 02
2017 01 02
2017 01 02
2017 01 13
2017 01 13
2017 01 12
2017 01 16
2017 01 16
2017 01 18
2017 01 19
2017 01 23
2017 01 24
2017 01 09
2017 01 09
2017 01 11
2017 01 11
2017 01 11
2017 01 23
2017 01 26
2017 01 30
2017 01 30
2017 01 30
2017 01 31
2017 01 13
2017 01 20
2017 01 20
2017 01 31
2017 03 27
2017 03 27
2017 03 22
2017 03 27

18755
18756
18758
18760
18761
18763
18764
18765
18766
18771
18788
18789
18791
18795
18797
18800
18801
18802
18808
18810
18811
18814
18817
18821
18822
18823
18837
18838
18839
18841
18842
18843
18847
18848
18849
18857
18858
18864
18865
18869
18870
18871
18880
18881
18882

Nr 6/2018
18883
18884
18885
18913
18917
18918
18922
18926
18929
18931
18932
18953
18992
19010
19018
19019
19027
19028
19029
19030
19031
19034
19127
19129
19130
19257
19334
19335
19336
19349
19350
19351
19352
19535
19825
19827
19849
19888
19937
19939
20103
20202
20593
20784
20785

2017 03 29
2017 03 29
2017 04 02
2017 04 02
2017 04 02
2017 04 02
2017 04 02
2017 04 02
2017 04 03
2017 04 23
2017 04 19
2017 04 17
2017 04 06
2017 03 24
2017 01 25
2017 03 04
2017 03 08
2017 03 08
2017 03 21
2017 03 26
2017 03 26
2017 03 22
2017 03 30
2017 03 30
2017 04 02
2017 04 03
2017 03 05
2017 03 05
2017 03 05
2017 04 03
2017 04 03
2017 04 04
2017 04 11
2017 04 12
2017 04 12
2017 04 16
2017 04 24
2017 01 09
2017 03 30
2017 04 25
2017 04 25
2017 04 25
2017 04 30
2017 04 30
2017 04 30

2017 04 30
2017 04 30
2017 04 30
2017 04 13
2017 04 13
2017 03 01
2017 01 26
2017 03 15
2017 04 10
2017 04 16
2017 04 19
2017 03 30
2017 03 22
2017 03 04
2017 04 10
2017 04 30
2017 03 05
2017 04 10
2017 04 19
2017 04 19
2017 04 19
2017 01 26
2017 04 20
2017 04 16
2017 03 28
2017 04 02
2017 04 20
2017 04 20
2017 04 20
2017 04 04
2017 04 20
2017 04 20
2017 04 20
2017 04 26
2017 01 18
2017 03 27
2017 04 12
2017 03 29
2017 01 25
2017 01 25
2017 03 05
2017 04 03
2017 04 30
2017 03 12
2017 03 24
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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.
11580 06/2018 2015 08 31 Uchylono decyzję o dokonaniu zmia‑
ny uprawnionego.
212
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA W POLSCE
(51) 15-99 (11) DM/099 270 (15) 08.11.2017
(73) CURT G. JOA, INC., 100 Crocker Avenue,
Sheboygan Falls, WI 53085 (US)

(45) 11.05.2018

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1995

(54) 1.-2.Części hamulca maszyny, do minimalizowania ponowne‑
go gwintowania złamanego plastiku
(55)

(54) 1.-5. Wzory powierzchniowe
(55)

(51) 28-03 (11) DM/100 032 (15) 16.11.2017
(45) 18.05.2018
(73) XTREME LASHES, LLC, 24127 West Hardy Road,
Spring, TX 77373 (US)
(54) Pęseta
(55)

(51) 11-02 (11) DM/101 050 (15) 26.01.2018
(45) 25.05.2018
(73) FUSIONCOLORS BV, Klappolder 130 - dock 73,
NL-2665 LP Bleiswijk (NL)
(54) 1.-Szklana rzeźba
(55)

(51) 32-00 (11) DM/101 028 (15) 03.05.2018
(73) CHANEL SARL, Quai du Général-Guisan 24,
CH-1204 Genève (CH)

(45) 18.05.2018

1996

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 6/2018

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

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

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

213
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 305 801 do nr 306 800 oraz 283 283)
(111) 283283
(220) 2015 02 06
(210) 438547
(151) 2018 01 11
(441) 2015 05 25
(732) CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) SMAK i STYL
(540)

(531) 05.07.16, 27.05.01
(510), (511) 30 przyprawy, sól, sosy do sałatek, 32 napoje bezalkoho‑
lowe, piwo, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mi‑
neralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napo‑
je o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne,
nektary, lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do pro‑
dukcji napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe, likiery, miód
pitny, wódki, rum, wina, kirsz, cydr, nalewki, dżin, koktajle alkoholowe,
38 usługi w zakresie prowadzenia portali i blogów internetowych,
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą kompute‑
ra, usługi zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych, usługi
w zakresie przesyłania informacji przy pomocy terminali komputero‑
wych, poczty elektronicznej, stron internetowych, 41 prowadzenie
szkoleń, kursów i warsztatów, audycji oraz programów z zakresu sztuki
gotowania i kuchni, posługiwania się przyprawami, nauka i prowadze‑
nie szkoleń kulinarnych, produkcja, realizacja i montaż programów
telewizyjnych oraz radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
i tworzenia felietonów, reportaży, programów, audycji radiowych i te‑
lewizyjnych, publikowanie książek i tekstów, organizowanie pokazów
i prezentacji różnych gatunków i rodzajów przypraw, obsługa publika‑
cji elektronicznych on‑line .
(111) 305801
(220) 2010 09 06
(151) 2017 12 18
(441) 2010 12 20
(732) Echo Investment Spółka Akcyjna, Kielce, PL.

(210) 374959

(540) dekorada
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą i administro‑
wanie kompleksem biurowym, marketing, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej w ramach działalności obiek‑
tów biurowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościa‑
mi: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości
gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarzą‑
dzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 42 usługi projek‑
towania w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
w tym architektura, budynki (projektowanie), dekoracja wnętrz (pro‑
jektowanie), moda (usługi projektantów), projektowanie dekoracji
wnętrz, 44 projektowanie krajobrazów.
(111) 305802
(220) 2015 07 15
(210) 444792
(151) 2018 01 24
(441) 2015 10 26
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA
AKCYJNA, Kędzierzyn‑Koźle, PL.
(540) ZAKSAN. Nawóz dalekiego zasięgu
(510), (511) 1 chemiczne środki i preparaty dla przemysłu i rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, nawozy do użyźniania gleby, saletra, nawozy
azotowe, środki chemiczne dla ogrodnictwa, leśnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw paso‑
żytom, nawozy dla rolnictwa, sole‑nawozy, preparaty chemiczne do
użyźniania gleby, sole do celów przemysłowych, sole (preparaty che‑
miczne), azotany, 35 dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), publikowanie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży nawo‑
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zów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych dla osób
trzecich, organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub
reklamowych.

(111) 305803
(220) 2015 08 03
(151) 2017 12 18
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Nasze Plony
(540)

(210) 445524

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 05.07.02, 27.05.08, 29.01.06
(510), (511) 29 konserwowane warzywa i owoce, suszone orzechy
i owoce, kiszone warzywa, oleje jadalne, 30 mąka, potrawy na bazie
mąki, pieczywo, pieczywo chrupkie, wafle ryżowe, płatki śniadanio‑
we, płatki zbożowe, płatki owsiane, owsianka, muesli, kasze, ryż, ma‑
karon, przyprawy, gotowe mieszanki przypraw, sól, pieczywo tosto‑
we, bułeczki mleczne, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe.
(111) 305804
(220) 2015 08 10
(151) 2018 01 16
(441) 2015 11 09
(732) CICHY SŁAWOMIR, Konarzewo, PL.
(540) Liceum Ogólnokształcące KOSSAKA
(540)

(210) 445775

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.03.06, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, prowadzenie szkoły.
(111) 305805
(220) 2015 08 10
(151) 2018 01 16
(441) 2015 11 09
(732) CICHY SŁAWOMIR, Konarzewo, PL.
(540) Wypłyń z nami na szerokie wody!
(540)

(210) 445776

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, prowadzenie szkoły.
(111) 305806
(220) 2015 10 20
(210) 448291
(151) 2018 01 10
(441) 2016 01 18
(732) VOUSOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) retail park ECHO Bełchatów
(540)

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

1997

(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalenda‑
rze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów handlo‑
wych, 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 cen‑
trów handlowych, 35 reklama: rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych próbek, druków, prospektów, broszur, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie działalno‑
ścią gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, marke‑
ting, 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 dzier‑
żawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmo‑
wanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, admi‑
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności centrów handlowych, 39 wynajmowa‑
nie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posie‑
dzenia w ramach działalności centrów handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności centrów
handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restau‑
racje, kawiarnie w ramach działalności centrów handlowych.

(111) 305807
(220) 2016 01 28
(210) 451766
(151) 2018 01 24
(441) 2016 05 09
(732) DOMAIN MENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOŁDAWSKA PANORAMA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe pochodzące z Mołdawii, wina po‑
chodzące z Mołdawii.
(111) 305808
(220) 2016 03 07
(210) 453200
(151) 2018 01 23
(441) 2016 06 06
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA CODE SENSIBLE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycz‑
nych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre‑
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką‑
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepara‑
ty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czysz‑
czenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna‑
mi kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do celów lecz‑
niczych kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych, preaparaty do kąpieli leczniczych.
(111) 305809
(220) 2016 07 07
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 25
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Wafers Coconut
(540)

(210) 458820

Kolor znaku: niebieski, biały, złoty, czerwony, brązowy, zielony,
beżowy
(531) 05.07.06, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.25, 24.09.02, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15

1998
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(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(111) 305810
(220) 2016 07 07
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 25
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Wafers Nuts
(540)

(111) 305813
(220) 2016 12 21
(151) 2018 01 09
(441) 2017 02 06
(732) WIŚNIEWSKI DARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) AÏOLI inspired by
(540)

(210) 458821

(210) 465479

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem, restauracje, usługi restauracyjne, restauracje
z grillem, restauracje oferujące dania na wynos, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej.
Kolor znaku: niebieski, biały, złoty, czerwony, brązowy, zielony,
beżowy
(531) 05.07.06, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.25, 24.09.02, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 305811
(220) 2016 07 07
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Wafers Cocoa
(540)

(210) 458822

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, zielony, brązowy, beżowy,
złoty
(531) 29.01.15, 08.01.09, 08.01.11, 05.07.06, 05.07.22, 24.09.02,
24.09.05, 24.09.11, 26.01.18, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 305812
(220) 2016 07 07
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Wafers Vanilla
(540)

(210) 458823

Kolor znaku: biały, żółty, niebieski, zielony, brązowy, beżowy,
złoty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.21, 08.01.09, 08.01.11, 24.09.02,
26.01.18

(111) 305814
(220) 2017 01 09
(210) 466049
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) MŁYNARSKA‑SCHMITD AGATA MARIA, Warszawa, PL.;
MŁYNARSKA‑MORITZ PAULINA MAGDALENA, Kościelisko, PL.;
MŁYNARSKI JAN EMIL, Warszawa, PL.
(540) WOJCIECH MŁYNARSKI
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 16 publikacje
drukowane, śpiewniki, książki, etykiety i obwoluty do płyt CD i DVD,
41 prezentacja dzieł literatury w celach kulturalno‑oświatowych lub
edukacyjnych, usługi artystów teatralnych, kompozycje muzyczne
(usługi), publikowanie książek, prowadzenie nocnych klubów, or‑
ganizowanie i prowadzenie koncertów i spektakli, pisanie i publi‑
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów,
produkcja i realizacja programów radiowych i telewizyjnych, produk‑
cja i realizacja przedstawień teatralnych i widowisk rozrywkowych,
publikowanie elektroniczne książek on‑line, usługi studia nagrań, or‑
ganizowanie wystaw związanych z kulturą, 45 zarządzanie prawami
autorskimi.			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 305815
(220) 2017 02 08
(210) 467288
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) MOTO CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, PL.
(540) BLEXX
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kaski przeznaczone do jazdy na rolkach, skuterach, mo‑
torowerach, quadach i rowerach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 305816
(220) 2017 02 09
(210) 467361
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) BRAXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Borzęcin Mały, PL.
(540) smart KID belt
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, zielony, różowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
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(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpie‑
czeństwa dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojaz‑
dów do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, foteliki dla dzieci
do pojazdów.

1999

(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informacji zwią‑
zanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji związanych
z wyścigami, usługi hazardowe on‑line, usługi informacyjne dotyczą‑
ce wyścigów, usługi organizowania zakładów, usługi w zakresie za‑
kładów piłkarskich, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, zakłady, zakłady konne.

(111) 305817
(220) 2017 03 20
(210) 469117
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.
(540) FIXLY
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych po‑
trzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marke‑
tingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną,
analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowa‑
nia użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesy‑
łania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub
odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo, opro‑
gramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku
w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, 35 reklama,
działalność gospodarcza polegająca na umożliwieniu kontaktu do‑
stawcó usług z potencjalnymi klientami za pośrednictwem Interne‑
tu lub w inny sposób, skomputeryzowane gromadzenie indeksów
klientów oraz sporządzanie indeksów informacji do celów handlo‑
wych lub reklamowych, dostarczanie danych dotyczących działal‑
ności gospodarczej oraz kompilacja, zarządzanie i systematyzacja
danych (związanych z działalnością gospodarczą lub innych), usługi
handlu elektronicznego polegające na umożliwieniu dostawcom
usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za pośred‑
nictwem Internetu lub w inny sposób, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on‑line, udostępnianie
internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, usłu‑
gi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej,
usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością gospo‑
darczą, administrowanie działalnością handlową, usługi analizy da‑
nych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowni‑
ków, usługi badania rynku, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i za‑
rządzania dla abonentów, usługi przechowywania i przetwarzania
danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj‑
nych, 38 telekomunikacja, zapewnianie dostępu do stron interne‑
towych i baz danych, usługi przesyłania danych (włączając usługi
poczty elektronicznej), zapewnianie dostępu do treści, stron inter‑
netowych i portali, usługi komunikacji za pomocą głosu, danych,
dźwięku i obrazu, usługi komunikacji multimedialnej, transmisja,
udostępnianie i wyświetlanie informacji do celów biznesowych lub
domowych z komputerowego banku danych, udostępnianie stron
internetowych, udostępnianie forów i portali, zapewnianie i wynaj‑
mowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnia‑
nie i rozpowszechnianie informacji na temat wyżej wymienionych
usług, 42 usługi projektowania (włączając projektowanie stron inter‑
netowych), tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie indeksów stron internetowych oraz źródeł informacji,
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie komputerów, in‑
stalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego, utrzymy‑
wanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla
stron internetowych osób trzecich, usługi informacyjne zawarte w tej
klasie.

(111) 305820
(220) 2017 04 06
(210) 470111
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) E‑TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ETOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informacji zwią‑
zanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji związanych
z wyścigami, usługi hazardowe on‑line, usługi informacyjne dotyczą‑
ce wyścigów, usługi organizowania zakładów, usługi w zakresie za‑
kładów piłkarskich, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, zakłady, zakłady konne.

(111) 305818
(220) 2017 04 06
(210) 470107
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) E‑TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eTOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(540)

(531) 01.01.02, 01.01.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informacji zwią‑
zanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji związanych
z wyścigami, usługi hazardowe on‑line, usługi informacyjne dotyczą‑
ce wyścigów, usługi organizowania zakładów, usługi w zakresie za‑
kładów piłkarskich, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, zakłady, zakłady konne .

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, czarny, biały, niebieski
(531) 01.01.02, 01.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(111) 305819
(220) 2017 04 06
(210) 470109
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) E‑TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eTOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informacji zwią‑
zanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji związanych
z wyścigami, usługi hazardowe on‑line, usługi informacyjne dotyczą‑
ce wyścigów, usługi organizowania zakładów, usługi w zakresie za‑
kładów piłkarskich, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, zakłady, zakłady konne.

(111) 305821
(220) 2017 04 06
(210) 470116
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) E‑TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) E‑TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informacji zwią‑
zanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji związanych
z wyścigami, usługi hazardowe on‑line, usługi informacyjne dotyczą‑
ce wyścigów, usługi organizowania zakładów, usługi w zakresie za‑
kładów piłkarskich, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, zakłady, zakłady konne.
(111) 305822
(220) 2017 04 06
(210) 470119
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) E‑TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eTOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(540)

(111) 305823
(220) 2017 04 07
(210) 470155
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
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(540) SPITZBERG OAK AGED POLISH VODKA
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 06.01.02, 29.01.12
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfi‑
kacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska wódka/Polish Vodka.

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 21.03.07, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, emblematy papierowe, książki, al‑
bumy, czasopisma, kalendarze, torby do pakowania z papieru lub
z tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 kije
golfowe, rękawice golfowe, piłki golfowe, torby na kije golfowe,
przyrządy do reperacji darni na polach golfowych, maty golfowe,
dołki do puttowania [golf], stojaki na torby golfowe, wózki na torby
golfowe, uchwyty do kijów golfowych, kołeczki do stawiania piłek
golfowych, sprzęt używany przy grze w golfa, znaczniki do oznacza‑
nia położenia piłek golfowych, 35 sprzedaż, w tym online, artykułów
sportowych, w tym sprzętu do gry w golfa, odzieży, obuwia, nakryć
głowy, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, informa‑
cja handlowa, 41 rozrywka, organizowanie konkursów, konferencji,
seminariów oraz warsztatów, nauczanie i szkolenia, imprezy kultural‑
ne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie obsługi pól golfowych,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie wypoczynku,
organizowanie turniejów golfowych, nauka gry w golfa, noszenie
kijów golfowych, wypożyczanie sprzętu do gry w golfa, udostępnia‑
nie infrastruktury do gry w golfa, instruktaż w zakresie doskonalenia
umiejętności gry w golfa, 43 serwowanie jedzenia i napojów, usługi
cateringu, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, obsługa gastrono‑
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ho‑
telowe .

(111) 305824
(220) 2017 04 08
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) EMBE POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SLEEPMED
(540)

(210) 470202

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.03.17, 02.03.23, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 10 materace: medyczne, lecznicze, położnicze, ortope‑
dyczne, przeciwodleżeniowe, 20 meble, łóżka, materace inne niż do
celów leczniczych, materace łóżkowe, materace dmuchane kempin‑
gowe, nakładki na materace, poduszki materacowe, niemetalowe ze‑
społy sprężyn do materacy, poduszki, pościel‑ oprócz bielizny poście‑
lowej, sienniki, zagłówki, śpiwory kempingowe, 35 usługi sprzedaży
towarów: meble, łóżka, materace, pokrowce i narzuty na materace,
poduszki, pościel, sienniki, zagłówki, śpiwory, bielizna pościelowa,
koce, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowy‑
mi, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w zakresie materacy, mebli oraz produktów do spania: łóżka, poście‑
le, poduszki, bielizna pościelowa, koce, pokrowce i narzuty na mate‑
race, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządza‑
nie biznesowe przedsiębiorstwami.
(111) 305825
(220) 2017 04 10
(210) 470249
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SutriHeal
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 prepara‑
ty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do ce‑
lów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów me‑
dycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.
(111) 305826
(220) 2017 04 11
(210) 470324
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) NANKIEWICZ MICHAŁ PSILTON, Gliwice, PL.
(540) PSILWESTER
(510), (511) 39 organizacja imprez turystycznych dla ludzi i zwierząt,
organizacja wycieczek, 41 organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych dla ludzi i zwierząt, organizacja imprezy sylwestra dla
ludzi i zwierząt, organizacja imprez i konkursów sportowych, kultu‑
ralnych i artystycznych dla ludzi i zwierząt, organizacja seminariów,
szkoleń i kursów na temat zwierząt.
(111) 305827
(220) 2017 04 12
(210) 470385
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) SIERRA GOLF CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pętkowice, PL.
(540) S Sierra Golf Resort

(111) 305828
(220) 2017 04 18
(210) 470553
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 16
(732) ZJAWIONA‑ŁAWNICZAK EDYTA, ŁAWNICZAK MARIUSZ
ILPANA SPÓŁKA CYWILNA, Dobrogoszczyce, PL.
(540) Bawialnia i KAWIARNIA PeReLunia
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, różowy, zielony,
czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 rozrywka, udostępnianie obszarów rekreacyjnych
w postaci placów zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu
do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, zajęcia zorgani‑
zowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], świadczenie usług rozryw‑
kowych dla dzieci, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ka‑
wiarnia, usługi kawiarni, herbaciarnie, lodziarnie, opieka nad dziećmi
w klubach malucha, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed
szkołą, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(111) 305829
(220) 2017 05 04
(210) 471234
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 16
(732) GUANGZHOU LIWEI ELECTRONICS CO., LTD., Baiyun,
Guangzhou, CN.
(540) Bluedio
(540)

(531) 27.05.01, 28.03.99

Nr 6/2018
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(510), (511) 9 głośniki, nośniki do rejestracji dźwięku, obudowy gło‑
śników, słuchawki, urządzenia do transmisji dźwięku, sprzęt peryfe‑
ryjny do komputerów, smartfony, baterie elektryczne, radia, materia‑
ły na przewody instalacji elektrycznych [druty, kable].

(111) 305830
(220) 2017 05 08
(210) 471315
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 07
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 WEGETARIAŃSKA ZUPA BŁYSKAWICZNA
ŁAGODNA VEGETARIAN INSTANT NOODLE SOUP (MILD)
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony, czarny, żółty, jasnożółty,
jasnozielony, brązowy, pomarańczowy, szary
(531) 11.03.14, 26.04.02, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15, 08.07.01,
25.01.05
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w prosz‑
ku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.
(111) 305831
(220) 2017 05 08
(210) 471317
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 07
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK ZŁOTY ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA ŁAGODNA GOLDEN CHICKEN FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (MILD)
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, czerwony, czarny, zółty, jasnożółty,
zielony, fioletowy, jasnozielony, szary
(531) 05.09.24, 08.07.01, 11.03.14, 25.01.05, 26.04.02, 29.01.15,
27.05.01
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w prosz‑
ku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie

2001

targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.

(111) 305832
(220) 2017 05 10
(210) 471471
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) AZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ABOUTSOURCING
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe dla osób trzecich,
prowadzenie agencji reklamowych, reklama on‑line za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, pośrednictwo i doradztwo handlowe,
również opiniowanie i ekspertyzy, analizy kosztów, biura pośred‑
nictwa pracy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do‑
radztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi public rela‑
tions, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han‑
dlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie,
fotokopiowanie, obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi
księgowe, usługi kadrowo‑płacowe, usługi biurowe, usługi se‑
kretarskie, obsługa administracyjna firm, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
zarządzanie hotelami, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, usługi podatkowe, przygotowywanie
zeznań podatkowych, wyceny handlowe, aktualizacja i utrzymy‑
wanie danych w komputerowych bazach danych, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, biura pośrednictwa pracy, kompu‑
terowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, ba‑
danie sprawozdań finansowych, doradztwo w zakresie długów,
informacje finansowe, transakcje finansowe, usługi finansowania,
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, zarządzanie finan‑
sami, zarządzanie nieruchomościami, usługi instytucji kredy‑
towych innych niż banki, 40 usługi poligraficzne, 41 fotografia,
fotoreportaże, informacja o edukacji, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, nauczanie, nauczanie indywidualne, usługi
w zakresie oświaty, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, konkursów, organizowanie wystaw w ce‑
lach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, studia filmowe, publikowanie
książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pu‑
blikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, udostęp‑
nianie filmów on‑line nie do pobrania, udostępnianie obiektów
i sprzętu dol salonów gier, sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
wydawnicze, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kom‑
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania stron interne‑
towych, odzyskiwanie danych komputerowych, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, usługi doradcze w dziedzinie tech‑
nologii komputerowej, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie‑
dzinie informatyki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, wypożyczanie oprogramowania komputerowe‑
go, 45 usługi prawne, pomoc prawna, badania prawne, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramo‑
wania komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej,
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, prawne administrowanie licencjami.
(111) 305833
(220) 2017 05 11
(210) 471499
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 16
(732) FUNDACJA MAŁA POLSKA W NEPALU, Warszawa, PL.
(540) MAŁA POLSKA W NEPALU‑LITTLE POLAND IN NEPAL
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 26.11.03, 06.01.02, 02.09.15, 29.01.13
(510), (511) 36 organizowanie i udzielanie pomocy finansowej pod‑
miotom dotkniętym kataklizmami, organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, zbiór‑
ki funduszy na cele dobroczynne, usługi charytatywne w zakresie
datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na
rzecz osób trzecich], usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne,
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, sponsorowanie finan‑
sowe, pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie funduszy
na projekty humanitarne, finansowanie edukacji dzieci, w tym finan‑
sowanie podręczników, pomocy naukowych, finansowanie sprzętu
specjalistycznego dla dobra publicznego, tworzenie funduszy fi‑
nansowania kosztów leczenia i rehabilitacji osób potrzebujących,
zbiórka funduszy do finansowania akcji dożywiania ludzi, finansowa‑
nie akcji wspomagających kobiety chcące podjąć pracę zarobkową,
37 prowadzenie działalności w zakresie budownictwa, w szczegól‑
ności odbudowywania budynków, rozbiórki budynków, wiercenia
studni, instalowania drzwi i okien, izolowania budynków, malowa‑
nia, murowania, pomoc w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
odrestaurowywania i/lub naprawy budynków, działalność w zakresie
remontu budynków, prowadzenie działalności informacyjnej oraz
doradczej w zakresie budownictwa, 41 nauczanie, działalność edu‑
kacyjna, organizowanie edukacji w szczególności dzieci, młodzie‑
ży, kobiet, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia, szkoleń,
konferencji, seminariów, kongresów z zakresu niesienia pomocy
podmiotom i obszarom dotkniętym kataklizmami, usługi w zakre‑
sie edukacji, upowszechniania wiedzy o skutkach kataklizmów oraz
możliwości pomocy potrzebującym.
(111) 305834
(220) 2017 05 11
(210) 471534
(151) 2018 01 03
(441) 2017 07 31
(732) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FOR COW’S SAKE VEGAN BURGERS
(540)

(531) 03.04.02, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 305835
(220) 2017 05 12
(210) 471561
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice, PL.
(540) farma PLUS
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 24.13.13
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów kosme‑
tycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosmetyczne, 5 kosmetyki do ce‑
lów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy
lecznicze.

(111) 305836
(220) 2017 05 12
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) MELNYK IRENA PP, Lublin, PL.
(540) BARK
(540)

Nr 6/2018
(210) 471587

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: ponto‑
ny, akcesoria do pontonów.
(111) 305837
(220) 2017 05 12
(210) 471613
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) COLON CandiSTOP
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty lecznicze, środki diete‑
tyczne dla celów medycznych, produkty farmaceutyczne, witami‑
ny, dodatki mineralne do żywności, dietetyczne środki spożywcze,
parafarmaceutyki, wody mineralne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, preparaty ziołowe do celów medycznych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, herbaty lecznicze, napary lecznicze,
zioła lecznicze, preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty biologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych.
(111) 305838
(220) 2017 05 13
(210) 471616
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) GRZONKA ALEKSANDRA PRACOWNIA PROJEKTOWA
CECHOWNIA, Katowice, PL.
(540) Laga kreatywna linia meblowa
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 20 meble oraz wyroby stolarskie i artystyczne z drewna
i materiałów drewnopochodnych, barki ruchome meble, biurka jako
meble, meble biurowe, bufety ruchome jako meble, dekoracje prze‑
stawne, drzwi do mebli, łóżeczka dla małych dzieci, wysokie krzesła
dla dzieci, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz‑
nych, figurki jako statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych,
fotele, gabloty jako meble, jaśki jako poduszki, kanapy, kanapy jako
otomany, stojaki na kapelusze, kartoteki jako meble, półki do karto‑
tek jako meble, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, kojce
dla dzieci, kołyski, komody, konstrukcje drewniane łóżka, kozły jako
stojaki meblowe, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, kre‑
densy, kredensy kuchenne, krzesła, podpory pod książki, kwietniki
jako meble, ławy jako meble, łóżka, łóżka wodne nie do celów leczni‑
czych, materace, materace sprężynowe do łóżek, meble, przegrody
drewniane do mebli, wykończeniowe elementy plastikowe do mebli,
meble metalowe, meble szkolne, półki meblowe, osprzęt niemetalo‑
wy do mebli, stojaki na parasole, parawany jako meble, plecionki ze
słomy z wyjątkiem mat, podnóżki, poduszki, popiersia z drewna, wo‑
sku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posągi z drewna, wosku, gipsu,
pościel, oprócz bielizny pościelowej, półki biblioteczne, pulpity jako
meble, ramy do obrazów, kształtki na ramy obrazów, listwy do ram
obrazów, regały jako meble, siedzenia jako meble, sofy, wyroby sto‑
larstwa meblowego, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome
pod komputery, blaty do stołów, stoły, stoły do masażu, stoły meta‑
lowe, szafki na akta, szafki na ręczniki jako meble, szafki niemetalowe
do przechowywania żywności, szezlongi, taborety, toaletki jako me‑
ble, wózki meblowe, zagłówki jako meble, zagłówki, wałki, wieszaki
na ubrania, zasłony z plecionek drewniane do mebli, 35 sprzedaż na
rzecz osób trzecich mebli, wyrobów z drewna i materiałów drewno‑
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pochodnych, artykułów wyposażenia wnętrz dla domu, w tym wy‑
posażenia jadalni, kuchni, łazienki, dekoracji, dywanów, oświetlenia,
tekstyliów, zegarów w szczególności w sklepach detalicznych, w tym
wielkopowierzchniowych, hurtowniach oraz za pośrednictwem In‑
ternetu.

(111) 305839
(220) 2017 05 15
(210) 471646
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ORANŻADA napój gazowany 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)

Kolor znaku: żółty, czarny, czerwony, biały
(531) 08.07.01, 11.03.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje i wody gazowane i niegazowane.
(111) 305840
(220) 2017 05 15
(210) 471713
(151) 2018 01 05
(441) 2017 07 31
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt, HU.
(540) BIOVITAL ZDROWIE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami‑
ny, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, prepara‑
ty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do
celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne
implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak:
bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego, mate‑
riały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do
celów medycznych, gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecz‑
nicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk‑
ty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi‑
cydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplemen‑
ty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do
żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żyw‑
ność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do
żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spo‑
żywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na
bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z do‑
datkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do
celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw
i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne na‑
poje przystosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożo‑
wych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów
zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao
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i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do
celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia,
produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne do ce‑
lów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żyw‑
nościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze diete‑
tyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów
żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia,
pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

(111) 305841
(220) 2017 05 15
(210) 471734
(151) 2018 01 05
(441) 2017 07 31
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt, HU.
(540) BIOVITAL PAMIĘĆ
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami‑
ny, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, prepara‑
ty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do
celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne
implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak:
bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego, mate‑
riały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do
celów medycznych, gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecz‑
nicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk‑
ty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi‑
cydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplemen‑
ty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do
żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żyw‑
ność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do
żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spo‑
żywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na
bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z do‑
datkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do
celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw
i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne na‑
poje przystosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożo‑
wych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów
zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao
i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do
celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia,
produkty pro biotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne do ce‑
lów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żyw‑
nościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze diete‑
tyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów
żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia,
pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
(111) 305842
(220) 2017 05 17
(210) 471759
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) SZOT DOMINIK RED PEARL BUSINESS CONSULTING,
Parkowe Wzgórze, PL.
(540) Fightertoy
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(510), (511) 25 ubrania sportowe i obuwie sportowe do uprawiania
sportów walki, w tym wschodnich sztuk walki, i sportów siłowych,
w tym do boksu, karate, kickboxingu, sanshou, taekwondo, judo,
sumo, sambo, shoot boxingu, ju‑jitsu, zapasów i kulturystyki, w tym
podkoszulki, spodenki, kimona, opaski na głowę, trykoty, skarpety,
paski, pasy, szale, szarfy, rytualne stroje do uprawiania wschod‑
nich sztuk walki i dodatki do nich, obuwie rytualne do uprawiania
wschodnich sztuk walki, 28 rękawice bokserskie i do kick‑boxingu,
ochraniacze używane w sportach siłowych i sportach walki, w tym
ochraniacze głowy, ringi bokserskie i kick‑boxingu, maty do upra‑
wiania zapasów, judo, sumo i sambo, sztangi do podnoszenia cięża‑
rów, hantle, pasy do podnoszenie ciężarów, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, sprzęt do uprawiania kulturystki, 41 usługi w zakresie
nauczania boksu, karate, kick‑boxingu, sanshou, taekwondo, judo,
sumo, sambo, shoot boxingu, ju‑jitsu, zapasów i kulturystyki oraz
kursowe szkolenie instruktorów i prowadzenie szkół w tym zakresie
oraz w zakresie samoobrony, organizowanie i prowadzenie imprez
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć
sportowych stałych, kursowych, specjalistycznych, organizowanie
i prowadzenie pokazów sportowych.

(111) 305843
(220) 2017 05 19
(210) 471879
(151) 2017 12 15
(441) 2017 07 10
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SUPERFOTELIK
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty
magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyj‑
ne do użytku w związku z płatnością za usługi, magnetyczne karty
płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty
kredytowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywa‑
rzania modeli finansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościo‑
wych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi do‑
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy i analizy
ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyska‑
nia stałych klientów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyj‑
ne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo‑
darczą, 36 usługi finansowe, usługi monetarne, transakcje finanso‑
we i monetarne, obrót papierami wartościowymi, usługi w zakresie
operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość,
prywatne usługi bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii
teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie finansa‑
mi przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych, usłu‑
gi finansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy
finansowe, finansowanie i zdobywanie funduszy, usługi doradcze
dotyczące pożyczek finansowych, inwestycje kapitałowe, usługi
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzy‑
skiwaniem pożyczek, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi
depozytowe, udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi,
usługi w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania
inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego, usługi po‑
średnictwa w zakresie depozytów, oszczędności, inwestycji, kredy‑
tów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi
maklerskie, usługi brokerskie, finansowe usługi administracyjne,
usługi finansowe dotyczące pozyskiwania funduszy, usługi finan‑
sowe mające na celu zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz
finansowanie i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finanso‑
wania kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc w zakresie naby‑
wania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nierucho‑
mościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe, wycena majątku ruchomego, usługi reprezenta‑
cyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwe‑
stycyjnych, finansowanie kapitału publicznego i prywatnego, finan‑
sowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń i kredy‑
tów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi zwią‑
zane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta,
kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami
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kupna, kartami płatniczymi i kartami debetowymi, handel waluta‑
mi i wymiana walut, wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie
i szacowanie wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywa‑
nie nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali,
usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart kredyto‑
wych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i de‑
betowych, bonów i papierów wartościowych, czeków podróżnych,
emitowanie bonów wartościowych do użytku w ramach programów
lojalnościowych.

(111) 305844
(220) 2017 05 19
(210) 471882
(151) 2017 12 14
(441) 2017 07 10
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) S Superfotelik CHRONI NA BANK
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12, 09.03.02
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty
magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyj‑
ne do użytku w związku z płatnością za usługi, magnetyczne karty
płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty
kredytowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywa‑
rzania modeli finansowych, 12 części i akcesoria do pojazdów lądo‑
wych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze związa‑
ne z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, orga‑
nizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana
promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościo‑
wych, motywacyjnych i promocyjnych, pozyskiwanie i systematyza‑
cja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi finan‑
sowe, usługi monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót
papierami wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych
i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi ban‑
kowe, usługi bankowe przy użyciu technologii teleinformatycznych,
bankowość telefoniczna, zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi finansowe związane
z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy finansowe, finansowanie
i zdobywanie funduszy, usługi doradcze dotyczące pożyczek finan‑
sowych, inwestycje kapitałowe, usługi doradcze dotyczące inwesty‑
cji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczanie
ryzyka kredytowego: [factoring], usługi depozytowe, udostępnianie
pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi w zakresie kredytów
hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa
i doradztwa finansowego, usługi pośrednictwa w zakresie depozy‑
tów, oszczędności, inwestycji, kredytów hipotecznych i nierucho‑
mości, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie, usługi brokerskie,
finansowe usługi administracyjne, usługi finansowe dotyczące pozy‑
skiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu zabezpieczanie
funduszy osób trzecich oraz finansowanie i organizowanie pożyczek,
usługi w zakresie finansowania kredytów mieszkaniowych, gwaran‑
cje i poręczenia finansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomo‑
ściami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, zarządzanie i admini‑
strowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, wycena ma‑
jątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne,
usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie kapitału
publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego ryzy‑
ka, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, agencje pośrednictwa
w dziedzinie ubezpieczeń i kredytów, zarządzanie majątkiem, emi‑
sja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi,
kartami kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kar‑
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tami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, karami płatniczymi
i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut, wycena,
pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie wartości w dzie‑
dzinie nieruchomości, dobór i nabywanie nieruchomości, pobieranie
czynszu, wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart banko‑
wych, usługi w zakresie kart kredytowych i zniżkowych, usługi w za‑
kresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów war‑
tościowych, czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych
do użytku w ramach programów lojalnościowych.

(732) KLIMIUK MONIKA FHU SKLEP WIELOBRANŻOWY,
Ciechocinek, PL.
(540) Ciechocińskie Pierniki
(540)

(111) 305845
(220) 2017 05 19
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 21
(732) EL‑DŻI‑EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) Family Park
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, brązowy
(531) 06.07.08, 07.01.13, 05.13.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pierniki.

(210) 471906

(111) 305848
(220) 2017 05 24
(210) 472079
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS, Warszawa, PL.
(540) VODKA FEST
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej zabawek, artykułów
sportowych, pamiątek, wyrobów jubilerskich, książek, artykułów
papierniczych świadczone w parkach rozrywki, 41 organizowanie
i prowadzenie usług w zakresie rozrywki i wypoczynku oraz miejsc
zabaw dla dzieci i dorosłych, usługi parków rozrywki, usługi lunapar‑
ku, centra rozrywki, usługi rozrywkowe dla dzieci i dorosłych, usłu‑
gi dziecięcych placów zabaw, organizowanie rozrywki, planowanie
i organizowanie imprez okolicznościowych, organizacja rozrywki na
imprezy urodzinowe, organizowanie gier i konkursów, organizowa‑
nie zajęć i imprez edukacyjnych, organizowanie zajęć i imprez rekre‑
acyjnych, organizowanie zajęć i imprez sportowych, organizowanie
zajęć i imprez w celach kulturalnych, zajęcia zorganizowane, dla dzie‑
ci [rozrywka/edukacja], udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw
dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, edukacja sporto‑
wa, kształcenie ruchowe dla dzieci, świadczenie usług edukacyjno
‑rozrywkowych dla dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności umysłowej dzieci, nauka tańca dla dzieci, nauczanie
języków obcych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, szko‑
leniowych, kulturalnych lub rozrywkowych, zapewnienie obiektów
i sprzętu na potrzeby rozrywki, zapewnianie obiektów i sprzętu na
potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, 43 oferowanie
żywności i napojów dla gości, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, organizacja cateringu na imprezy uro‑
dzinowe, kafeterie [bufety], usługi opieki nad dziećmi świadczone
w obiektach handlowych, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole.
(111) 305846
(220) 2017 05 22
(210) 471959
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) GÓRA WOJCIECH KLINIKA KRĘGOSŁUPA, Bibice, PL.
(540) Klinika Kręgosłupa
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 02.01.23, 02.01.30, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki,
usługi w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie chiro‑
praktyki, masaż, rehabilitacja fizyczna.
(111) 305847
(151) 2017 12 28

(220) 2017 05 22
(441) 2017 08 16

2005

(210) 471966

(531) 27.05.01, 11.01.04, 11.03.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: napoje alkoholowe, wódka, napoje bez‑
alkoholowe, artykuły spożywcze, żywność, wyroby tytoniowe,
wyroby dla palaczy, dzieła sztuki, obrazy, artykuły numizmatycz‑
ne i filatelistyczne, monety, biżuteria, zegarki, figurki i posążki,
popiersia, ordery, medale, torby, torebki, portmonetki, smycze,
lampki, świeczniki, abażury do lamp, wyroby z drewna, korka, trzci‑
ny, wikliny, rogu, fiszbinu, muszli, bursztynu, kości słoniowej, lalki,
marionetki, maski etniczne i teatralne, noże do papieru, parasolki,
ramki do obrazów, lusterka, grzebyki, ozdoby choinkowe, długo‑
pisy, kalendarze, notesy, proporczyki, obrazy, widokówki, kieliszki,
szklanki, talerzyki, wazony, kubki, butelki, karafki, kufle, podstaw‑
ki 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 degu‑
stacją napojów alkoholowych i żywności w celach rozrywkowych
i edukacyjnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
barów, pubów, restauracji, kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoź‑
na, 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) 305849
(220) 2017 05 25
(210) 472093
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PADI
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne oprócz produktów farma‑
ceutycznych stosowanych do pielęgnacji i leczenia schorzeń układu
oddechowego.
(111) 305850
(220) 2017 05 25
(210) 472095
(151) 2018 01 12
(441) 2017 08 21
(732) VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) MALI RATOWNICY R #30na2 ZASADA PIERWSZEJ POMOCY

2006
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.21, 24.17.25, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie gier, konkursów i imprez dla dzieci, im‑
prez edukacyjnych i rozrywkowych, promujących bezpieczeństwo,
techniki udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach
zagrożenia oraz kształtowania bohaterskich postaw, organizowanie
i prowadzenie kursów pierwszej pomocy .
(111) 305851
(220) 2017 05 25
(210) 472117
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) HUDZIKOWSKI KRZYSZTOF ADCREATOR INTERNETOWA
AGENCJA REKLAMY, Mysłowice, PL.
(540) adCreator
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, pomarańczowy
(531) 02.05.23, 02.05.30, 26.04.03, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż i oferowanie do sprzedaży w hurtowaniach,
sklepach oraz za pośrednictwem stron internetowych: kosmetyków,
perfum, środków czyszczących, artykułów spożywczych, kawy i her‑
baty, usługi związane z przygotowaniem materiałów do druku, usłu‑
gi poligraficzne m.in. katalogi, ulotki, wizytówki, foldery produktowe
i firmowe, projektowanie graficzne stron www, projektowanie, wyko‑
nawstwo reklam i materiałów reklamowych na wszelkich nośnikach,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi agencji rekla‑
mowej w zakresie: badanie rynku, dekoracja wystaw handlowych,
dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów,
broszur, ulotek, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością go‑
spodarczą, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
projektowanie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama i roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych: próbek, prospektów, dru‑
ków, ulotek, broszur, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklamy, reklamy
prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie tar‑
gów w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, dekorowanie wystaw sklepo‑
wych, 42 projektowanie w zakresie wzornictwa przemysłowego, in‑
formacji wizualnej, projektowanie graficzne, projektowanie znaków
towarowych, materiałów reklamowych, katalogów, folderów, kalen‑
darzy, papierów firmowych, wizytówek, ogłoszeń prasowych, szyl‑
dów, reklam świetlnych usługi w zakresie: administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, architektura,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, usług graficznych,
instalacji oprogramowania komputerowego, aktualizacji oprogra‑
mowania komputerowego, odzyskiwania danych komputerowych,
powielania oprogramowania komputerowego, projektowania syste‑
mów komputerowych, konserwacji oprogramowania komputerowe‑
go, usługi projektowania mody, projektowanie: budynków, dekoracji
wnętrz, opakowań, opracowania projektów technicznych, wzornic‑
two przemysłowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.
(111) 305852
(220) 2017 05 25
(210) 472122
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) MIŚ JERZY, MIŚ WŁODZIMIERZ CUKIERNICTWO SPÓŁKA
BRACI MIŚ SPÓŁKA CYWILNA, Eufeminów, PL.
(540) MIŚ Spółka Braci Miś CUKIERNICTWO ROK ZAŁOŻENIA 1989
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.01.14, 03.01.15, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.
(111) 305853
(220) 2017 05 25
(210) 472127
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) WARTER FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WARTER foods POLSKI PRODUCENT MIĘSA I WĘDLIN
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 01.03.01, 01.03.15, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 bekon, flaki, kaszanka, kiełbasy, konserwy mięsne, łój
spożywczy, mięsa: wieprzowe, wołowe, drobiowe i z dziczyzny, eks‑
trakty mięsne, pieczenie mięsne, smalec, solone mięso, sosy mięsne,
słonina, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, wątroba i wątróbki drobiowe,
pasztety z wątróbek drobiowych i z dziczyzny, wędliny, wędzon‑
ki, wyroby wędliniarskie i garmażeryjne, 35 prowadzenie hurtowni
i sklepów detalicznych towarów i wyrobów w tym z importu połą‑
czone z reklamą i promocją pozwalającą nabywcom wygodnie je
oglądać i kupować je wymieniając mięsa: wieprzowe, wołowe, dro‑
biowe i z dziczyzny, wędlin i kiełbasy oraz wyroby garmażeryjne,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dże‑
my, kompoty, jaja, mleko, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje
i tłuszcze jadalne, pieczywo, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, słody‑
cze, 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, organizowa‑
nie wystaw w celach handlowych i promocyjnych, 39 paczkowanie
żywności metodą próżniową, konfekcjonowanie wyrobów: wędlin,
kiełbas i mięsa mielonego, dostarczanie towarów, wypożyczanie lo‑
dówek, wynajmowanie magazynów i powierzchni sklepowych.
(111) 305854
(220) 2013 02 28 K
(210) 472136
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 21
(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Meksyk, MX.
(540) BIMBO
(510), (511) 30 pieczywo, mąki i preparaty zbożowe, wyroby cukier‑
nicze i ciastkarskie.
(111) 305855
(220) 2017 05 26
(210) 472171
(151) 2018 01 05
(441) 2017 07 31
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA OptiCardio
(540)

Kolor znaku: czerwony, grantowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj‑
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nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.

(111) 305856
(220) 2017 05 26
(210) 472159
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) KRYSTYNKl
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o ni‑
skiej 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) 305857
(220) 2017 05 26
(210) 472175
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) SALAMI
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 08.03.08
(510), (511) 29 sery twarde, sery wędzone, sery dojrzewające.
(111) 305858
(220) 2017 05 26
(210) 472206
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 04
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) GRAND MOULIN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, wódki, drin‑
ki alkoholowe, nalewki, spirytus.
(111) 305859
(220) 2017 05 26
(210) 472207
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 11
(732) CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) CONTACT CENTER
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, zielony, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 35 telemarketing, usługi w zakresie handlu i usługi in‑
formacyjne dla konsumentów a mianowicie usługi w zakresie han‑
dlu detalicznego i hurtowego, telesprzedaż sprzętu komputerowe‑
go, oprogramowania, produktów telekomunikacyjnych, artykułów
spożywczych, artykułów przemysłowych, odzieży, samochodów,
maszyn, produktów bankowych, sprzedaż sprzętu telekomunika‑
cyjnego, komputerów oraz sprzętu komputerowego, telefoniczna
obsługa klienta polegająca na obsłudze posprzedażowej, udzielaniu
informacji na temat produktu, telefonicznym serwisie technicznym,
pozyskiwanie nowych klientów, projektowanie kontaktów z klien‑
tem, serwis konsumencki za pomocą infolinii produktu polegający
na możliwości otrzymania informacji o zakupionym produkcie lub
otrzymania informacji dotyczących reklamacji i zwrotów, usługi han‑
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produk‑
tach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów rekla‑
mowych i sprzedaży, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie
świadczenia usług, przygotowywanie dokumentów reklamowych
(i dystrybucja), zarządzanie bazami danych (i ich budowa), badania
rynkowe, badania konsumenckie, tzn. badanie preferencji klientów,
38 odbieranie i transmisja wiadomości, 39 dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, magazynowanie towarów, 41 kursy szko‑
leniowe związane ze sprzętem komputerowym, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia kom‑
puterowe, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenia telemarketingo‑
we, 42 doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego.

(111) 305860
(220) 2017 05 26
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Retro
(540)

2007
(210) 472209

Kolor znaku: brązowy, żółty
(531) 14.07.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 metale szlachetne, kamienie szlachetne i półszla‑
chetne, wyroby jubilerskie, biżuteria, przyrządy chronometryczne
i zegarmistrzowskie, chronometry, zegary, zegarki, budziki, mecha‑
nizmy do zegarów i zegarków, bransoletki [biżuteria], bransoletki
do zegarków, koperty do zegarków, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki
do zegarków, paski do zegarków, szkiełka do zegarków, tarcze ze‑
garów i zegarków, wskazówki zegarów i zegarków, 35 sprzedaż de‑
taliczna lub hurtowa kalkulatorów, kas rejestrujących, komputerów
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, notesów elektronicznych,
monitorów, drukarek, skanerów, klawiatur i myszy komputerowych,
piór elektronicznych, nośników informacji, dyskietek, dysków ma‑
gnetycznych, dysków optycznych, telefaksów, magnetofonów, dyk‑
tafonów, aparatów fotograficznych i kamer filmowych, programów
komputerowych na nośnikach elektronicznych metali szlachetnych
i półproduktów z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i półsz‑
lachetnych, wyrobów jubilerskich, biżuterii, naczyń, cygarnic, zastaw
stołowych, pojemników i przy borów do użytku w gospodarstwie
domowym z metali szlachetnych, przyrządów chronometrycznych
i zegarmistrzowskich, chronometrów, zegarów, zegarków, budzików,
mechanizmów do zegarów, przyrządów do pisania i kreślenia, dru‑
karek przenośnych i materiałów piśmiennych, papieru do pisania,
segregatorów biurowych, stempli, skoroszytów, serwetek papiero‑
wych, kopert, map, kalendarzy, albumów skórzanych teczek, aktó‑
wek, toreb, torebek, walizek, pasków, portfeli, portmonetek, smyczy,
reklama i usługi reklamowe.
(111) 305861
(220) 2017 05 26
(210) 472211
(151) 2018 01 05
(441) 2017 07 31
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA‑EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) eva dermo red off
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała, pły‑
ny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 305862
(220) 2017 05 26
(210) 472228
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KLIMIUK MONIKA FHU SKLEP WIELOBRANŻOWY,
Ciechocinek, PL.
(540) Ciechocińskie Pierniki
(540)

Kolor znaku: szary, brązowy, żółty, czerwony, zielony, niebieski,
biały
(531) 05.01.08, 07.05.15, 26.04.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 pierniki.
(111) 305863
(220) 2017 05 26
(210) 472231
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KLIMIUK MONIKA FHU SKLEP WIELOBRANŻOWY,
Ciechocinek, PL.

2008
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(540) Ciechocińskie Pierniki
(540)

(540) GLOPEX
(540)

Kolor znaku: żołty, czerwony, ciemnoczerwony, zielony, niebieski,
biały
(531) 02.07.02, 05.01.08, 07.05.15, 10.03.04, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 pierniki.

(531) 03.09.14, 03.09.24, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 5 preparaty witaminowe dla zwierząt, zwłaszcza dla
psów i kotów, białkowe suplementy dla zwierząt, 31 karmy i pasze
dla zwierząt, pokarmy, zwłaszcza w postaci tabletek, płatków, gra‑
nulatów w postaci ekstrudowanej oraz pokarmy naturalne suszone
i liofilizowane przeznaczone dla drobnych zwierząt hodowlanych,
ptaków, gadów, płazów oraz dla ryb, zwłaszcza dla ryb ozdobnych,
ryb akwariowych, jadalne owady, żywe, żywe przynęty dla wędkar‑
stwa, ziarno do żywienia zwierząt, zwierzęta żywe.

(111) 305864
(220) 2017 05 29
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 07
(732) GRAND ORTHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRAND ORTHO
(540)

(210) 472246

Kolor znaku: szary, biały, niebieski, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i dentystyczne,
fotele lekarskie i dentystyczne, meble do użytku dentystycznego,
urządzenia, przyrządy i przybory dentystyczne, przyrządy i narzę‑
dzia ortodontyczne, aparaty ortodontyczne, zamki ortodontyczne,
klamry ortodontyczne, rurki i pierścienie ortodontyczne, łuki orto‑
dontyczne, lampy dentystyczne, elastomery ortodontyczne, pro‑
tezy dentystyczne, wiertła dentystyczne, implanty dentystyczne,
41 organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, semina‑
riów i warsztatów, wykładów, szkoleń, kursów, dostarczanie infor‑
macji, 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, doradztwo
związane ze stomatologią, pomoc stomatologiczna, udzielanie infor‑
macji na temat stomatologii, usługi ortodontyczne, wypożyczanie
aparatury i instrumentów stomatologicznych i ortodontycznych.
(111) 305865
(220) 2017 05 29
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) TEXAS‑AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Boryszewo, PL.
(540) TEXAS‑AGRO
(540)

(210) 472277

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.05, 29.01.12
(510), (511) 7 wały rolnicze i uprawowe, maszyny rolnicze i uprawo‑
we, brony i agregaty talerzowe, kultywatory.
(111) 305866
(220) 2017 05 29
(210) 472278
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) TUCHOLSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE
TUCHOLSKI, Stare Boryszewo, PL.
(540) TUCHOLSKI
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny rolnicze do zbioru rzepaku,
12 wózki do transportu maszyn rolniczych.
(111) 305867
(220) 2017 05 29
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) GŁÓWKA MARCIN P.W. GLOPEX, Będzin, PL.

(210) 472309

(111) 305868
(220) 2017 05 30
(210) 472335
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) ŁOWICZ 100% z owoców Truskawka 100 g owoców na 100 g
produktu Słodzona sokiem jabłkowym
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czarny, biały,
czerwony, złoty, beżowy, szary
(531) 05.07.08, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, przecie‑
ry owocowe, dżemy, kompoty, pasty owocowe, przetwory owocowe,
musy i puree owocowe, sałatki owocowe, galaretki, dżemy niskosło‑
dzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub czekolady, dżemy owocowe,
dżemy owocowe z dodatkiem warzyw, powidła, konfitury, marmola‑
dy, 32 napoje bezalkoholowe i wody mineralne, soki, napoje owoco‑
we, soki owocowe, napoje aromatyzowane, koktajle (napoje miesza‑
ne owoce), napoje bezalkoholowe składające się z soku owocowego,
nektary owocowe (bezalkoholowy), ekstrakty do wytwarzania napo‑
jów, syropy do napojów, syropy do napojów o smaku owocowym,
syropy i inne preparaty do sporządzania napojów .
(111) 305869
(220) 2017 05 30
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) RATAJCZAK RADOSŁAW, Bydgoszcz, PL.
(540) SHOPA
(540)

(210) 472337

Kolor znaku: czarny, niebieski, żołty, czerwony
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia, ulep‑
szania i wdrażania rozwiązań z wyłączeniem reklamy i marketin‑
gu, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą z wyłączeniem reklamy
i marketingu, badania i ocena przedsięwzięć biznesowych, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, badania rynko‑
we, 41 organizowanie i prowadzenie nauczania, organizowanie
i prowadzenie konferencji, warsztatów, seminariów, 42 prace
badawczo‑rozwojowe nad produktami dla osób trzecich, projekto‑
wanie opakowań, wzornictwo przemysłowe, 45 badania i doradz‑
two w zakresie własności intelektualnej.
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(111) 305870
(220) 2017 05 30
(210) 472349
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Vigor – witaminy młodości
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 305871
(220) 2017 05 30
(210) 472351
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Vigor‑esencja młodości
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 305872
(220) 2017 07 02
(210) 472396
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 11
(732) ANDRYSZCZYK SANDRA FLAMINGO, Gdynia, PL.
(540) Flamingo
(540)

(111) 305876
(220) 2017 06 02
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) teoria spisku
(540)

2009
(210) 472482

Kolor znaku: jasnobrązowy, biały, czarny, ciemnożółty
(531) 04.05.02, 08.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka (pączki).

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 01.11.01, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(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, obsługa organizacyjna produkcji telewizyjnej i filmo‑
wej, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnianie programów
radiowych i telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych, fabu‑
larnych, seriali, widowisk, audycji z interaktywnym udziałem widzów,
emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i obrazu, obsługa prze‑
kazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i infor‑
macji za pośrednictwem sieci informatycznych‑Internetu, przekazu sa‑
telitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwie‑
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługa telekomunikacyjna
polegająca na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie plików multimedialnych przeznaczonych do zapisu na kom‑
puterze, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on‑line, w systemie telewizji
interaktywnej, 41 organizacja rozrywki i nauczania, organizacja wido‑
wisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i kon‑
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, orga‑
nizacja 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, do‑
starczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach telewizyjnych,
gry komputerowe dostępne on‑line.

(111) 305874
(220) 2017 06 01
(210) 472458
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) LAS‑OPOLSKI BARTOSZ AUTO FIX, Michałowice, PL.
(540) GŁOS MORDORU Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących
na ASAPie!
(540)

(111) 305877
(220) 2017 06 02
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) TOLERANCE Q
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 44 fryzjerstwo damskie i męskie, kosmetyka twarzy
i ciała, masaż ciała leczniczy i rekreacyjny, kosmetyka dłoni i stóp
‑manicure i pedicure, stylizacja i wizaż .
(111) 305873
(220) 2017 06 01
(151) 2017 12 29
(441) 2017 08 07
(732) WALA DANUTA, Warszawa, PL.
(540) PAN PĄCZUŚ
(540)

(210) 472447

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08, 07.01.12
(510), (511) 41 wydawanie gazety.
(111) 305875
(220) 2017 06 01
(210) 472459
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) LAS‑OPOLSKI BARTOSZ AUTO FIX, Michałowice, PL.
(540) Mordor Voice Jedyna ogólnopolska i bezpłatna gazeta dla
pracowników korporacji
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.03.22, 02.03.30
(510), (511) 41 wydawanie gazet.

(210) 472502

(531) 27.05.01, 28.05.99
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama.
(111) 305878
(220) 2017 06 02
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) Q
(540)

(210) 472503

Kolor znaku: brązowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 28.05.99, 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 35 reklama.

2010
(111) 305879
(220) 2017 06 02
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) Q
(540)
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(210) 472505

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, ciemnoczerwony, brązowy,
biały
(531) 29.01.15, 28.05.99, 27.05.01, 01.03.01, 01.03.09, 05.01.12,
06.06.03
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 35 reklama.
(111) 305880
(220) 2017 06 02
(210) 472515
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) Vizio, Inc., Irvine, US.
(540) VIZIO
(510), (511) 6 metalowe uchwyty ścienne, 9 odbiorniki telewizyjne
oraz monitory, telewizory w formacie LCD, odtwarzacze DVD, odtwa‑
rzacze Blu‑ray, przenośne odtwarzacze multimedialne, multimedial‑
ne urządzenia do cyfrowej transmisji strumieniowej, elektroniczne
stacje dokujące, głośniki, systemy kina domowego obejmujące od‑
biorniki audio i wideo oraz głośniki, systemy kina domowego w for‑
mie barów dźwiękowych zawierających głośniki, baterie oraz łado‑
warki do baterii, komputery, notebooki, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery przenośne, komputery osobiste, laptopy,
aparaty fotograficzne, cyfrowe aparaty fotograficzne, komputery
typu tablet, akcesoria do tabletów obejmujące osłony, pokrowce,
ochraniacze ekranu, zasilacze i adaptery do zasilaczy, kable i adapte‑
ry do złączy USB, kable i adaptery do sygnału wizyjnego, wskaźniki,
karty pamięci, słuchawki i wkładki douszne, baterie, głośniki oraz kla‑
wiatury, palm topy (PDA), przenośne oraz podręczne cyfrowe urzą‑
dzenia elektroniczne do nagrywania, przechowywania, transmito‑
wania, porządkowania i przeglądania danych oraz plików tekstowych
i dźwiękowych, oprogramowanie komputerowe do nagrywania,
przechowywania, transmitowania, porządkowania i przeglądania
danych oraz plików tekstowych i dźwiękowych na przenośnych oraz
podręcznych cyfrowych urządzeniach elektronicznych, przenośne
odtwarzacze dźwiękowe, w tym odtwarzacze MP3, bezprzewodowe
urządzenia transmisyjne do przesyłu danych oraz głosu i obrazu, ko‑
lumny głośnikowe, kable USB, zestawy słuchawkowo‑mikrofonowe,
rutery bezprzewodowe, piloty zdalnego sterowania do telewizorów
i sprzętu audio, soczewki stereoskopowe do oglądania obrazów trój‑
wymiarowych, w tym aktywne okulary 3D, pasywne okulary 3D oraz
okulary do rzeczywistości wirtualnej, kable wysokiej rozdzielczo‑
ści do sprzętu multimedialnego (HDMI), słuchawki stereofoniczne,
oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie do po‑
brania dla odtwarzania internetowych treści audio i wideo, dekodery
do Internetu, zestawy zasilaczy złożone z kabli i adapterów, sprzęt
komputerowy oraz oprogramowanie do konwertowania, nadawania
oraz transmitowania sygnału danych i informacji, oprogramowanie
do pobierania za pośrednictwem sieci komputerowych oraz elek‑
tronicznych sieci komunikacyjnych, w tym oprogramowanie do gier
komputerowych oraz oprogramowanie do odtwarzania interneto‑
wych treści audio i wideo, oprogramowanie do pobierania filmów
i programów telewizyjnych oferujących komedie, dramaty, kino akcji
oraz programy dokumentalne dostarczane w formie usługi wideo na
zamówienie.
(111) 305881
(220) 2017 06 05
(210) 472519
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 28
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Hascovir control
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.08, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 305882
(220) 2017 06 04
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPER temat
(540)

(210) 472521

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, szary, różowy
(531) 25.12.25, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, fotografie, fol‑
dery, gazety, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi,
książki, mapy, nalepki, obrazy, prospekty, publikacje drukowane, ry‑
sunki, torby do pakowania, 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, obsługa organizacyjna produkcji tele‑
wizyjnej i filmowej, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszech‑
nianie programów radiowych i telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych, fabularnych, seriali, widowisk, audycji z interak‑
tywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu
dźwięku i obrazu, obsługa przekazu cyfrowego, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci
informatycznych‑internetu, przekazu satelitarnego, naziemnego, ka‑
blowego i światłowodowego, umożliwienie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny
portal telewizyjny, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostar‑
czaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 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 interaktyw‑
nej, 41 organizacja rozrywki i nauczania, organizacja widowisk tele‑
wizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reporta‑
ży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z udziałem ekspertów i interaktywnym udziałem
widzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, za‑
baw, zawodów, seansów filmowych, spektakli teatralnych, dostar‑
czanie informacji, rozrywki oraz usług edukacyjnych i szkoleniowych
w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu na
komputerze, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, progra‑
mach telewizyjnych, gry komputerowe dostępne on‑line.
(111) 305883
(220) 2017 06 05
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WETERANI WYRWANI ŚMIERCI
(540)

(210) 472522

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, czerwony, biały
(531) 06.07.25, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
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masowego przekazu, produkcja filmów reklamowych dla telewizji,
filmu, internetu, obsługa organizacyjna produkcji telewizyjnej i filmo‑
wej, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnianie programów
radiowych i telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych, fabu‑
larnych, seriali, widowisk, audycji z interaktywnym udziałem widzów,
emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i obrazu, obsługa prze‑
kazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i infor‑
macji za pośrednictwem sieci informatycznych‑internetu, przekazu sa‑
telitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwie‑
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługa telekomunikacyjna
polegająca na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie plików multimedialnych przeznaczonych do zapisu na kom‑
puterze, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on‑line, w systemie telewizji
interaktywnej, 41 organizacja rozrywki i nauczania, organizacja wido‑
wisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i kon‑
kursów, organizacja audycji z udziałem ekspertów i interaktywnym
udziałem widzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyj‑
nych, zabaw, zawodów, seansów filmowych, spektakli teatralnych,
dostarczanie informacji, rozrywki oraz usług edukacyjnych i szkolenio‑
wych w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu
na komputerze, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, progra‑
mach telewizyjnych, gry komputerowe dostępne on‑line.

(111) 305884
(220) 2017 06 05
(210) 472530
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) OPUS MACHA‑NAWRAT I S‑KA SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, PL.
(540) C BIND
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.04, 26.01.01, 24.17.02, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia do introligatorstwa do celów przemysło‑
wych, podajniki papieru dla drukarstwa, prasy introligatorskie, sto‑
ły pod maszyny i urządzenia introligatorskie, maszyny i urządzenia
do łączenia oraz oprawiania plików luźnych kartek za pomocą kleju,
urządzenia do termicznego łączenia plików luźnych kartek w sposób
trwały tzw. termosklejarki, jak również jednoczesnego oprawiania
tych plików w okładki, urządzenia do mechanicznego zaciskania
grzbietów okładek na plikach luźnych kart papieru, 16 aparatura
i urządzenia do introligatorstwa jako sprzęt biurowy, artykuły biuro‑
we z wyjątkiem mebli, zwłaszcza aparaty ręczne do oprawiania luź‑
nych plików kart papieru i dokumentów, materiały introligatorskie,
wyroby z kartonu, obwoluty i okładki na dokumenty oraz obwoluty
i okładki na luźne kartki papieru, kleje do papieru, kleje termiczne
do łączenia plików luźnych kart papieru z sobą i z grzbietem okładki,
biurowe termobindownice i termosklejarki, urządzenia biurowe do
oprawiania luźnych kart papieru metodą zaciskania ich w szynie me‑
talowej lub plastikowej, materiały eksploatacyjne dla potrzeb biuro‑
wych i introligatorskich oraz materiały eksploatacyjne do bindowa‑
nia i termobindowania.
(111) 305885
(220) 2017 06 05
(210) 472552
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) MATYASZCZYK ANDRZEJ ELEKTRO‑AUTOMATYKA,
Warszawa, PL.
(540) E A M GRUPA WWW.ELEKTRO‑AUTOMATYKA.EU
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.02, 24.17.25, 26.04.04, 26.04.18

2011

(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwa‑
cja dotyczące instalacji elektrycznych.

(111) 305886
(220) 2017 06 05
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 28
(732) CIECIERSKI HENRYK, Olsztyn, PL.
(540) żbik
(540)

(210) 472553

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.06, 03.01.16
(510), (511) 8 noże myśliwskie, 9 urządzenia i przyrządy optyczne,
13 broń palna, amunicja, 25 odzież, obuwie.
(111) 305887
(220) 2017 06 05
(210) 472576
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) FUNDACJA AFLOFARM, Pabianice, PL.
(540) Nie Spal Się Na Starcie
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 305888
(220) 2017 06 06
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PYSIO AQUATIC
(540)

(210) 472606

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, szary,
biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owoco‑
we, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo‑warzywne, przeciero‑
we soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz
owocowo‑warzywne, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowoco‑
we, warzywne oraz owocowo‑warzywne z dodatkiem mikro‑i/lub
makroelementów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe i źródlane,
wody smakowe, napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzu‑
jące, syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty
do produkcji napojów, proszki i pastylki do otrzymywania napojów
musujących, napoje instant zawarte w klasie 32.
(111) 305889
(220) 2017 06 06
(210) 472621
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) KAWAŁKOWSKA AGNIESZKA DE VILLE BIOTECHNOLOGY,
Rybie, PL.
(540) DE VILLE
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich, tak
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w skle‑
pach detalicznych, hurtowniach, za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą i środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez stro‑
ny 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 urządze‑
nia termostatyczne, laboratoryjne urządzenia do przygotowywania
próbek, 37 naprawa, konserwacja, kalibracja i walidacja aparatury
i urządzeń laboratoryjnych.

2012

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 305890
(220) 2017 06 06
(210) 472624
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD‑1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) APARTAMENTY ZAPAŁCZANA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.09
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchome‑
go, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 37 budowlany (nadzór), budownictwo,
informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór
budowlany, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpiecza‑
nie przed korozją, 42 opracowanie projektów technicznych, projek‑
towanie budynków.
(111) 305891
(220) 2017 06 06
(210) 472626
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD‑1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) APARTAMENTY ZAPAŁCZANA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.09
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchome‑
go, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 37 budowlany (nadzór), budownictwo,
informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór
budowlany, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpiecza‑
nie przed korozją, 42 opracowanie projektów technicznych, projek‑
towanie budynków.
(111) 305892
(220) 2017 06 06
(210) 472629
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) KGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) heven
(510), (511) 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, oleje
i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, jaja
ptasie i produkty z jaj, 30 czekolada mleczna, czekolada pitna, cze‑
koladowa kawa, ekstrakty z kawy, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, cukierki i batony, 32 napoje bezalko‑
holowe, soki, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające
głównie soki owocowe, syropy owocowe, skoncentrowane soki owo‑
cowe, soki gazowane, czyste soki, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
esencje do produkcji napojów, napoje gazowane, piwo imbirowe,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe na ba‑
zie miodu, syropy do napojów, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, owocowe nektary bezal‑
koholowe, woda mineralna.
(111) 305893
(220) 2017 06 07
(210) 472654
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) VOGLER ROMAN PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH
HANDEL USŁUGI RÓŻNE, Tymawa, PL.
(540) VOGLER
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne z metalu, metalowe osłony wenty‑
lacyjne, metalowe rury wentylacyjne, metalowe kanały wentylacyj‑
ne, metalowe rury elastyczne, łączniki rurowe z metalu, kominy me‑
talowe, kominowe trzony metalowe, metalowe końcówki kominowe,
nasady kominowe metalowe, kołnierze metalowe do mocowania rur,
metalowe drzwi kominowe, metalowe drzwi izolujące, drzwi me‑
talowe, metalowe drzwiczki rewizyjne, osłony z metalu, metalowe
maskownice magnetyczne, metalowe klapy ścienne, metalowe klapy
sufitowe, 11 kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wy‑
ciągowych, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi
[wentylacyjne lub klimatyzacyjne], osłony wentylacyjne, osłony ko‑
minkowe, wkłady kominkowe, kratki kominkowe, 19 niemetalowe
kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe rury wentylacyjne
do budynków, niemetalowe drzwi kominowe, niemetalowe klapy,
20 osłony kominkowe domowe [meble], kraty kominkowe domo‑
we, kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, kołnierze z tworzyw
sztucznych do mocowania rur, szafki, szafki ogniotrwałe, szafki izo‑
termiczne, szafki ścienne, szafki metalowe, szafki na gaśnice, szafki
hydrantowe, szafki ochronne .
(111) 305894
(220) 2017 06 07
(210) 472665
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Grzmot
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnobrązowy, biały, czarny
(531) 26.03.02, 26.03.05, 26.03.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoho‑
lowe niskoprocentowe, wino.
(111) 305895
(220) 2017 06 07
(210) 472667
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) PHARMA‑C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, PL.
(540) Venus TwojaReceptura Nature w zgodzie z naturą
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały, szary, złoty
(531) 05.13.07, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 preparaty chemiczne, półprodukt oraz ekstrakty środ‑
ków naturalnych do samodzielnego przygotowywania kosmetyków,
3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetycz‑
ne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż
lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody kolońskie, wody toaletowe,
kremy, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia
włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
odświeżacze do ust nie do celów leczniczych, olejki perfumeryjne,
ołówki kosmetyczne, pasty i proszki do zębów, toniki, żele, mydła,
mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, sole wspomagające
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wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty
kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji
włosów, cienie, pudry, fluidy‑make‑up, błyszczyki, maskary, kremy
do rąk, sztuczne paznokcie, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne.

(111) 305896
(220) 2017 06 07
(210) 472671
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) FRUKACZ WALDEMAR, Poraj, PL.
(540) HAPPY WOMEN
(510), (511) 25 odzież gotowa, golfy (odzież), odzież dziana, odzież
codzienna, swetry, szaliki, odzież wełniana, odzież wierzchnia dla
pań, narzutki na ramiona, topy.
(111) 305897
(220) 2017 06 07
(210) 472681
(151) 2017 12 06
(441) 2017 07 24
(732) GREEN HILLS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Green Hills INVESTMENT
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, ciemnoszary
(531) 26.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, usłu‑
gi inwestowania w nieruchomości komercyjne, wynajem i zarządza‑
nie nieruchomościami własnymi, działalność związana z obsługą ryn‑
ku nieruchomości, działalność holdingów finansowych, działalność
firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdin‑
gów finansowych.
(111) 305898
(220) 2017 06 07
(210) 472685
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) EC VC7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Komorniki, PL.
(540) DRINCO
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobrania, pu‑
blikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu,
oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, obsługa programów lojalnościo‑
wych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowa‑
nie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi reklamo‑
we, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, usługi
w zakresie handlu produktami spożywczymi i alkoholami, usługi in‑
formacyjne dla konsumentów, administrowanie działalnością gospo‑
darczą w zakresie sklepów detalicznych, doradztwo biznesowe .
(111) 305899
(220) 2017 06 08
(210) 472687
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) cersanit
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bi‑
dety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępo‑
we, umywalki, postumenty i półpostumenty do umywalek, baterie
umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski, krany, armatu‑
ra sanitarna, wanny łazienkowe, zbiorniki do płuczek ustępowych,
19 płytki i listwy wykładzinowe niemetalowe, płytki ceramiczne,
glazura, gres, terakota, 20 meble łazienkowe, meblowe wyposażenie

2013

łazienek, półki, lustra, 35 usługi agencji importowo‑eksportowych,
usługi agencji informacji handlowej, badania rynku, doradztwa spe‑
cjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucji
materiałów reklamowych i próbek, druków, prospektów i broszur,
organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla
osób trzecich, organizowania targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: wyroby sa‑
nitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski
ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępowe, umywalki, postumenty
i półpostumenty do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natry‑
skowe, brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienko‑
we, zbiorniki do płuczek ustępowych, płytki i listwy wykładzinowe
niemetalowe, płytki ceramiczne, glazura, gres, terakota, meble ła‑
zienkowe, meblowe wyposażenie łazienek, półki, lustra, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie interne‑
towej, w sklepach i hurtowniach.

(111) 305900
(220) 2017 06 08
(210) 472723
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US.
(540) CARLO ROSSI INTENSE SWEET CONCORD
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 305901
(220) 2017 06 08
(210) 472724
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US.
(540) CARLO ROSSI CONCORD
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 305902
(220) 2017 06 08
(210) 472733
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) ACTIVE PROTECT DRY SOFT FIT
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
24.17.02, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 5 jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho‑majtki dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki
dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, wkładki urolo‑
giczne.
(111) 305903
(220) 2017 06 09
(210) 472737
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) IWANOSKA PATRYCJA ATENTIS HOUSE, Warszawa, PL.
(540) ATENTIS HOUSE
(540)

(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nierucho‑
mości, usługi w zakresie wycen, usługi wyceny nieruchomości w celach
fiskalnych, wycena budynków, wycena nieruchomości, wycena mająt‑
ku ruchomego, wycena i oszacowanie wartości majątku, wycena zwią‑
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zana z ekspertyzą budynków, wycena finansowa majątku osobistego
i nieruchomości, wycena majątku, wycena związana z projektowaniem
budynków, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny
finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograni‑
czonej, administrowanie domami czynszowymi, administrowanie nie‑
ruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie
gruntu, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomo‑
ści, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje wy‑
najmu zakwaterowania w domach opieki, biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania w nierucho‑
mości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w zakresie nieru‑
chomości, dzierżawa gruntu, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzier‑
żawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierża‑
wa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, orga‑
nizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie wynajmu
mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, planowanie inwe‑
stycji w nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, skomputeryzowane usługi infor‑
macyjne dotyczące nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomo‑
ści, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu‑
dynków, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencji
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencyjne lub
pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi badawcze doty‑
czące nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi
nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie
inwestycji w nieruchomości i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakre‑
sie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, wynajem budynków, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajmowanie miesz‑
kań, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie kapitału
w nieruchomości, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierża‑
wy, inwestycje majątkowe [nieruchomości], gwarancje, ekspertyzy
i oceny ubezpieczeniowe, administrowanie działalnością ubezpiecze‑
niową, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, agencje
ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradz‑
two w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach,
43 tymczasowe zakwaterowanie, organizowanie zakwaterowania na
pobyt czasowy, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, tym‑
czasowy wynajem pokoi, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji
zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowa‑
nia [time share], usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu po‑
kojów, usługi hotelowe, domy turystyczne, elektroniczne usługi infor‑
macyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), informacja na temat
hoteli, motele, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, or‑
ganizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki wypoczynkowe,
pensjonaty, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróż‑
nych, rezerwacje hotelowe, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biu‑
rowej, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania.

(111) 305904
(220) 2017 06 09
(210) 472738
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) FORTIVEN ACTIV GEL
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, czerwony, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.19, 02.09.25, 02.09.15, 26.05.14
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, maści do
celów farmaceutycznych, żele o działaniu leczniczym.

(111) 305905
(220) 2017 06 09
(210) 472743
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) MENSIL‑MĘŻCZYZNA NIE WYMIĘKA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 305906
(220) 2017 06 09
(210) 472766
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) PODOLAK TOMASZ, Łódź, PL.
(540) Linkleaders
(510), (511) 35 agencja public relations, usługi public relations,
doradztwo w zakresie public relations, badania w zakresie public
relations, usługi doradztwa w zakresie public relations, prowadze‑
nie badań w dziedzinie public relations, usługi reklamowe, promo‑
cyjne public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi w zakresie public relations, usługi konsultingowe
w zakresie reklamy, usługi konsultingowe związane z personelem,
usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
kampanie marketingowe, reklama i marketing, prowadzenie badań
marketingowych, usługi agencji marketingowych, pomoc w zakre‑
sie marketingu, dostarczanie informacji marketingowych, reklamy
online, usługi przetwarzania danych online, usługi zarządzania
społecznością online, publikowanie materiałów reklamowych on‑
line, zestawianie katalogów biznesowych online, reklama online
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, dostarczanie informacji bizneso‑
wych i handlowych online, dostarczanie informacji gospodarczych
i handlowych online, udostępnianie katalogów [spisów] informa‑
cji handlowych online w Internecie, świadczenie usług w zakresie
katalogów informacji handlowych online, przeprowadzanie an‑
kiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, promowanie
projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za
pośrednictwem strony internetowej, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektro‑
niczne sieci komunikacyjne, usługi handlu elektronicznego, miano‑
wicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie
handlu elektronicznego, usługi handlu elektronicznego, mianowi‑
cie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zesta‑
wianie katalogów biznesowych on‑line, reklama towarów i usług
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do
przeszukiwania, promocja online sieci komputerowych i stron in‑
ternetowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, skomputeryzowane usługi w zakresie skła‑
dania zamówień online, dostarczanie przewodników reklamowych
do przeszukiwania konsultowanych online, udostępnianie online
przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób
trzecich prowadzących handel online w Internecie, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, orga‑
nizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trze‑
cich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej online w Internecie, 38 udostępnianie forów inter‑
netowych online, przesyłanie informacji drogą online, komunikacja
za pośrednictwem blogów online, zapewnianie dostępu do treści
multimedialnych online, zapewnianie dostępu do baz danych onli‑
ne, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między
użytkownikami komputerów, przekazywanie informacji i danych za
pośrednictwem usług online i Internetu, udostępnianie pokojów
rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komen‑
tarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, 41 zapew‑
nianie szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych
online, publikacja gazet elektronicznych online, Zapewnianie semi‑
nariów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych
online, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie fil‑
mów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji online [nie
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do pobrania], informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń
zawodowych, publikacja książek i czasopism elektronicznych onli‑
ne (nie do pobrania), 45 usługi tworzenia sieci kontaktów społecz‑
nych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi ser‑
wisów społecznościowych online.

(111) 305907
(220) 2017 06 09
(210) 472778
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) SZYMAŃSKA‑NALAZEK MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO‑HANDLOWE MONIQUE, Warszawa, PL.
(540) PackTube
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi pakowania i konfekcjonowania oraz magazy‑
nowania wyrobów kosmetycznych.
(111) 305908
(220) 2017 06 12
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) OLEŚ RYSZARD DEKOR‑ART, Katowice, PL.
(540) OLEJ ŻYWOKOSTOWY
(540)

(210) 472824

Kolor znaku: fioletowy, żółty, biały, zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.19, 05.05.21, 26.11.03, 26.11.13,
25.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, preparaty kosmetycz‑
ne do kąpieli, kosmetyki do masażu, preparaty kosmetyczne do pie‑
lęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do regeneracji i odnowy skóry,
mleczka kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, olejki esencjonalne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, środki pielęgna‑
cyjne do masażu, maści do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów
kosmetycznych, żele do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do
opalania, olejek żywokostowy, maści żywokostowe, emulsje żywo‑
kostowe do ciała, 5 preparaty do pielęgnacji zdrowia na bazie ziół,
maści do celów leczniczych, żele do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne wspomagające gojenie się podrażnień oraz odnowę
i regenerację skóry, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, żele do
leczenia oparzeń słonecznych, środki uśmierzające ból, preparaty
biologiczne do celów weterynaryjnych, korzenie lekarskie, oleje lecz‑
nicze, zioła lecznicze.
(111) 305909
(220) 2017 06 12
(210) 472828
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) KLEJDYSZ MARCIN, Sobolów, PL.
(540) Akademia Pana Beethovena
(510), (511) 41 dostarczanie filmów nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, infor‑
macja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa‑
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piose‑
nek, pisanie scenariuszy, produkcja muzyczna, produkcja widowisk,
przedstawienia teatralne [produkcja], telewizyjne usługi rozrywko‑
we, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estra‑
dowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi orkiestry,
usługi rozrywkowe, usługi w zakresie komponowania muzyki, wysta‑
wianie spektakli na żywo.

(111) 305910
(220) 2017 06 12
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) MILEWSKI JÓZEF MILEX, Dobrzyków, PL.
(540) WATERMIL
(540)

2015
(210) 472830

Kolor znaku: czarny, niebieski, jasnozielony, jasnoniebieski,
zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.06
(510), (511) 11 aparatura, urządzenia i instalacje do nawadniania
i podlewania, urządzenia i systemy nawadniania kropelkowego,
urządzenia i instalacje do nawadniania stosowane w rolnictwie,
dyfuzory nawadniające kropelkowe jako urządzenia nawadniające,
emitery kropelkowe, zraszacze, taśmy i linie kroplujące, rotatory, rury
do rozprowadzania wody, urządzenia i instalacje do automatyczne‑
go podlewania, instalacje do filtrowania i uzdatniania wody, części
i akcesoria do systemów nawadniania.
(111) 305911
(220) 2017 06 12
(210) 472834
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) LAY’S Z PIECA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, dipy
(sosy), ser, jogurt, orzechy jadalne, przetworzone orzechy, przetwo‑
rzone jadalne nasiona, batony na bazie orzechów, mieszanki owoców
i orzechów, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, przekąski
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie soi, chipsy sojowe, przeką‑
ski na bazie owoców, chipsy owocowe, chipsy z juki, przygotowana
wołowina, suszona wołowina w paskach, skwarki wieprzowe w for‑
mie prażynek, sałatki warzywne, smarowidła owocowe i warzywne,
przekąski i chipsy na bazie warzyw, gotowe do spożycia składające
się głównie z ziemniaków, chipsów, orzechów, produktów orzecho‑
wych, nasion jadalnych, owoców, warzyw lub ich kombinacji, przeką‑
ski na bazie warzyw strączkowych, smarowidła na bazie roślin strącz‑
kowych, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, cukier, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze,
słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, zboża, płatki śnia‑
daniowe, przetworzone ziarna, przekąski na bazie mąki zbożowej,
przekąski na bazie mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie mąki ryżo‑
wej, krakersy, chipsy taco, chipsy torilla, chipsy na bazie mąki, chipsy
na bazie ziaren, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie płatków
śniadaniowych, przekąski na bazie produktów zbożowych, batony
na bazie zbóż, batony na bazie płatków śniadaniowych, batony na
bazie produktów zbożowych, batony zbożowe, batony z produktów
zbożowych, batony z płatków śniadaniowych, batony energetycz‑
ne, przekąski na bazie ryży, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, krakersy
ryżowe, ryż dmuchany, ciasteczka ryżowe, przekąski z kukurydzy,
przetworzona kukurydza, popcorn, kukurydza palona, chrupki kuku‑
rydziane, dmuchane przekąski kukurydziane, przekąski na bazie ku‑
kurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, cienkie kruche
placki z przyprawami [poppadom], precle, muesli, batony na bazie
muesli, nasiona zbożowe przetworzone, batony i przekąski składają‑
ce się z mieszanki ziarna, orzechów i suszonych owoców [wyroby cu‑
kiernicze], sosy salsa, sosy, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
przekąski na bazie muesli, gotowe do spożycia przekąski składające
się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, produktów zbożowych, płat‑
ków śniadaniowych lub ich kombinacji.
(111) 305912
(220) 2017 06 14
(210) 472923
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 11
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy, PL.
(540) ALMAR KRÓL ŁOSOSIA od 1990 ŁOSOŚ NORWESKI PREMIUM
Q PREMIUM

2016
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, niebieski, pomarańczowy,
różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.09.01, 27.07.01, 25.01.01
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.
(111) 305913
(220) 2017 06 14
(210) 472983
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP, Willebroek, BE.
(540) SKYSELECTION samochody używane
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy silnikowe, samochody, motocykle, przycze‑
py i naczepy do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów, 35 usłu‑
gi handlu detalicznego, hurtowego i online w związku z pojazdami
silnikowymi, samochodami, motocyklami, przyczepami i naczepami
oraz częściami i akcesoriami do pojazdów, udostępnianie informacji
dotyczących handlu, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie flo‑
tą pojazdów dla osób trzecich, rejestracja pojazdów i przeniesienie
tytułu własności, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzeda‑
ży na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlo‑
wego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, nego‑
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, prowadzenie pokazów,
targów i wystaw w sektorze motoryzacyjnym, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez związanych ze sprzedażą pojazdów, prowadzenie
aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klien‑
tów.
(111) 305914
(220) 2017 06 19
(210) 473017
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) PREFERRO
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, dżem imbirowy, dżemy, galaret‑
ki owocowe, marmolada, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzo‑
wane, orzechy laskowe przetworzone, orzechy preparowane, orze‑
chy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane
w alkoholu, 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa, chipsy jako
produkty zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie
wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe, czekolada, czekolada
pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, guma do żucia, herbatni‑
ki petit‑beurre, kakao, karmelki jako cukierki, kawa, krakersy, lody, lu‑
kier do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, na‑
poje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki jako
słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, pasty czeko‑
ladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekola‑
dy, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, pomadki jako cukierki,
pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki
jako ciasteczka, puddingi, sorbety jako lody, tarty z owocami, wafle
ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świą‑
tecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

Nr 6/2018

(111) 305915
(220) 2017 06 19
(210) 473021
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) orchis energia sopot
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, jasnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.20, 05.05.21
(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 cen‑
tralnego 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 informatycz‑
nych, instalowanie i konserwacja wyposażenia i systemów do trans‑
portu 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, insta‑
lowanie i konserwacja systemów klimatyzacyjnych, konstrukcja,
renowacja i konserwacja infrastruktury, zabytków, kanalizacji, kon‑
serwacja zespołu nieruchomości, wynajem maszyn i sprzętu budow‑
lanego, usługi sprzątania, 39 dystrybucja energii, dystrybucja energii
elektrycznej, dostarczanie energii cieplnej, dystrybucja energii ciepl‑
nej za pomocą miejskiej sieci cieplnej, przesyłanie energii cieplnej za
pomocą miejskiej sieci cieplnej, dostarczanie energii elektrycznej,
transmisja energii elektrycznej, dystrybucja energii odnawialnej, ma‑
gazynowanie energii elektrycznej, 40 wytwarzanie energii, wytwa‑
rzanie energii elektrycznej z energii fal, produkcja energii hydroelek‑
trycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru.
(111) 305916
(220) 2017 06 19
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) ZIĄBKA MAGDALENA, Zabierzów, PL.
(540) OtOimplant
(540)

(210) 473031

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.06, 26.13.25
(510), (511) 5 materiały opatrunkowe, medyczne, 10 biodegrado‑
walne implanty do zespalania kości, implanty chirurgiczne składają‑
ce się ze sztucznych materiałów.
(111) 305917
(220) 2017 06 19
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) MABUCHI MOTOR CO., LTD., Matsudo‑shi, JP.
(540) MABUCHI
(540)

(210) 473037

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 silniki prądu przemiennego lub prądu stałego, inne
niż do pojazdów lądowych, części silników prądu przemiennego
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lub prądu stałego, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo‑
wych, części silników elektrycznych, silniki, inne niż do pojazdów
lądowych, części do silników, silniki do zabawek, silniki do urządzeń
i aparatów medycznych, silniki do sprzętu audiowizualnego, silniki
do urządzeń i aparatów optycznych lub precyzyjnych, silniki do do‑
mowych urządzeń elektrycznych, silniki do urządzeń elektronicz‑
nych, silniki do obrabiarek, silniki do narzędzi i przyrządów ręcz‑
nych, silniki do elektrycznych urządzeń do otwierania drzwi i okien,
alternatory prądu przemiennego, generatory prądu stałego,
szczotki prądnic, 12 silniki prądu przemiennego lub prądu stałego
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych,
silniki do pojazdów lądowych, silniki do wózków inwalidzkich, silni‑
ki rowerów zasilanych elektrycznie, silniki do motocykli zasilanych
elektrycznie, nieelektryczne silniki napędzające do pojazdów lądo‑
wych, części maszynowe do pojazdów lądowych, samochody oraz
części i akcesoria do nich, rowery wyposażone w silnik, rowery oraz
części i akcesoria do nich, dwukołowe pojazdy mechaniczne oraz
części i akcesoria do nich, silniki oraz części pojazdów lądowych,
mianowicie silniki do lusterek wstecznych, silniki do lusterek skła‑
danych, silniki do siłowników zamka centralnego, silniki do blo‑
kady kierownicy, silniki do siłowników klap klimatyzacji, silniki do
zamków drzwiowych, silniki do napinaczy pasów bezpieczeństwa,
silniki do elektrycznej regulacji siedzeń, silniki do elektrycznej re‑
gulacji szyb, silniki do automatycznej kontroli prędkości, silniki do
regulatorów reflektorów, silniki samochodowych urządzeń audio,
silniki do samochodowych systemów nawigacyjnych, silniki do
regulowania podparcia odcinka lędźwiowego w fotelach, silniki
do mechanizmów podnoszących czujniki ułatwiające parkowanie,
silniki do mechanizmów otwierających bagażnik, silniki do podno‑
szenia anteny, silniki do urządzeń do kontroli emisji spalin, silniki
do urządzeń regulacji biegu jałowego, silniki do zaworów kontrol‑
nych przewodów dolotowych, silniki do pompy spryskiwaczy szyby
przedniej, silniki do hamulców przeciwpoślizgowych, silniki do sys‑
temu inteligentnego oświetlenia, silniki sterownicze, silniki do wy‑
cieraczek, silniki do elektrycznej obsługi drzwi, silniki do otwierania
dachu, silniki do osłon przeciwsłonecznych, silniki do uruchamia‑
nych elektrycznie zasłon, silniki do elektrycznego wspomagania
kierownicy, silniki do sterowanych elektrycznie spojlerów, silniki do
spryskiwaczy reflektorów, silniki do wspomaganych elektrycznie
hamulców ręcznych, silniki do korków zbiorników paliwa.

(111) 305918
(220) 2017 06 19
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) HJK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(540) TESTA HOTEL SOPOT
(540)

(210) 473046

Kolor znaku: granatowy
(531) 29.01.04, 27.05.01, 01.01.05, 03.09.18, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, kafeterie, bufety, usługi hotelowe,
usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi recepcyjne dla tymcza‑
sowego zakwaterowania, usługi rezerwacji pokoi, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, bary szybkiej obsługi.
(111) 305919
(220) 2017 06 19
(210) 473076
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) ŁAGODA ŁUKASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE FRETLESS, Poznań, PL.
(540) fretless

2017

(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 instalacja rurociągów, konserwacja instalacji przemy‑
słowych, renowacja instalacji elektrycznych, montaż instalacji prze‑
mysłowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń elek‑
trycznych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja systemów
zabezpieczających, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja
urządzeń oświetleniowych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych,
czyszczenie instalacji wodociągowych, usługi instalacji komputerów,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji wodno
‑kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno‑kanalizacyjnej, napra‑
wa instalacji sanitarnych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, in‑
stalacja urządzeń wodociągowo‑kanalizacyjnych, instalacja systemów
wodociągowo
‑kanalizacyjnych, instalacja urządzeń do chłodzenia,
konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja
i naprawy instalacji grzewczej, montaż i naprawa instalacji grzew‑
czych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, modernizacja insta‑
lacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji
budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż instala‑
cji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja urządzeń
do zaopatrzenia w wodę, instalacja urządzeń do ogrzewania i chło‑
dzenia, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i bu‑
dowlanych, usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodocią‑
gowych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych,
renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowe‑
go, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno
‑kanalizacyjnych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, instalowanie kotłów, instalacja, naprawa i konser‑
wacja rur kotłowych, czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja syste‑
mów inżynierii środowiska, instalacja systemów ochrony środowiska,
instalacja systemów kontroli środowiska, usługi doradcze w zakresie
konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi doradcze w zakre‑
sie naprawy systemów kontroli środowiska, instalacja zbiorników na
wodę deszczową, instalacja systemów do odprowadzania wody desz‑
czowej, instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, budowa
systemów odwadniających, budowa systemów ścieków, czyszczenie
kanałów ściekowych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ście‑
ków, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, 42 doradz‑
two techniczne, usługi w zakresie projektowania technicznego, do‑
radztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, projektowanie
i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, projektowanie
i planowanie techniczne oczyszczalni wody, projektowanie i plano‑
wanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi projektowania tech‑
nicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane z instala‑
cjami do zaopatrzenia w wodę, projektowanie i planowanie technicz‑
ne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej.
(111) 305920
(220) 2017 06 19
(210) 473080
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) POLSKIE PIEKARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnów, PL.
(540) Piernik Kasztelan Biecki
(510), (511) 30 wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze na bazie
mąki pszennej, mąki żytniej, cukru, miodu, cynamonu i imbiru, ciasto
na ciasta, ciasta, ciastka piernikowe, ciastka, ciasteczka, piernik, pier‑
niki nadziewane, pierniki w glazurze, pierniki w czekoladzie, pierniki
w polewie czekoladopodobnej, pierniczki, pieczywo cukiernicze, pie‑
czywo imbirowe jako piernik, polewy do ciast, 35 usługi importowo
‑eksportowe, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach
oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów:
wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze, usługi marketingowe,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, dystrybucja materiałów re‑
klamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw
i targów w celach handlowych i reklamowych.

2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 305921
(220) 2017 06 19
(151) 2017 12 08
(441) 2017 07 24
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) UMBRELLA
(540)

(210) 473087

Kolor znaku: czerwony, różowy, czarny, szary, biały
(531) 01.15.13, 01.15.15, 10.03.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 305922
(220) 2017 06 19
(151) 2017 12 27
(441) 2017 07 31
(732) MULTI‑FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) MF DRZWI
(540)

(210) 473094

(531) 07.03.01, 27.05.01
(510), (511) 19 deski, drewno budowlane, deski z drewna twarde‑
go, deski z drewna miękkiego, deski budowlane wykonane z drew‑
na i żywic wodoodpornych, deski z materiałów niemetalowych do
użytku w budownictwie, drewno fornirowane, płyta wiórowa forni‑
rowana, drewniane forniry, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, drew‑
niane ościeżnice drzwiowe, niemetalowe ościeżnice do drzwi, płyty
drzwiowe niemetalowe, obudowy drzwiowe niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe drewniane, szkło izolacyj‑
ne dla budownictwa, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych,
szkło okienne z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, szkło okienne
dla budownictwa, okładziny drewniane, sklejka, materiały budowla‑
ne niemetalowe, półfabrykaty drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi
pancerne niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w po‑
staci płyt, nadproża niemetalowe, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, reklama, reklama radiowa, rekla‑
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrz‑
na, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, handlo‑
we informacje i porady udzielane konsumentom, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej reklamy telewizyjne, re‑
klama billboardowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi prowadzenia wy‑
specjalizowanych sklepów, sprzedaż detaliczna i hurtowa następują‑
cych towarów: deski, drewno budowlane, deski z drewna twardego,
deski z drewna miękkiego, deski budowlane wykonane z drewna
i żywic wodoodpornych, deski z materiałów niemetalowych do użyt‑
ku w budownictwie, drewno fornirowane, płyta wiórowa forniro‑
wana, drewniane forniry, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, drew‑
niane ościeżnice drzwiowe, niemetalowe ościeżnice do drzwi, płyty
drzwiowe niemetalowe, obudowy drzwiowe niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe drewniane, szkło izolacyj‑
ne dla budownictwa, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych,
szkło okienne z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, szkło okienne
dla budownictwa, okładziny drewniane, sklejka, materiały budowla‑
ne niemetalowe, półfabrykaty drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi
pancerne niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w posta‑
ci płyt, nadproża niemetalowe .

Nr 6/2018

(111) 305923
(220) 2016 12 15
(210) 473096
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) Home Box Office, Inc., Nowy York, US.
(540) CINEMAX
(510), (511) 38 transmisja danych, transmisja audio, transmisja wi‑
deo, transmisja satelitarna, transmisja telewizji kablowych, transmi‑
sja strumieniowa danych, transmisja filmów wideo, transmisja pro‑
gramów telewizyjnych i radiowych.
(111) 305924
(220) 2017 06 20
(210) 473124
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) OWCZAREK IWONA, Łódź, PL.
(540) Dim
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], chmura oblicze‑
niowa, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, programowa‑
nie komputerów, usługi doradcze w dziedzinie technologii informa‑
cyjnej, wypożyczanie serwerów i oprogramowania [hosting], wyszu‑
kiwarki internetowe‑dostarczanie [opracowywanie], projektowanie
i wdrażanie systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, prace badawcze i rozwojowe oprogramo‑
wania komputerowego, projektowanie programów komputerowych
stosujących uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, projektowa‑
nie komputerowych systemów komunikacji, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej.
(111) 305925
(220) 2017 06 20
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) OWCZAREK IWONA, Łódź, PL.
(540) Dim
(540)

(210) 473126

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], chmura oblicze‑
niowa, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, programowa‑
nie komputerów, usługi doradcze w dziedzinie technologii informa‑
cyjnej, wypożyczanie serwerów i oprogramowania [hosting], wyszu‑
kiwarki internetowe‑dostarczanie [opracowywanie], projektowanie
i wdrażanie systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, prace badawcze i rozwojowe oprogramo‑
wania komputerowego, projektowanie programów komputerowych
stosujących uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, projektowa‑
nie komputerowych systemów komunikacji, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej.
(111) 305926
(220) 2017 06 20
(210) 473132
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) Miód Pitny KAMIAŃSKI TRÓJNIAK
(540)

Kolor znaku: różowy, złoty, czerwony, jasnozielony, szary, błękitny,
żółty, ciemnoniebieski, biały, zielony
(531) 02.09.01, 05.13.08, 06.07.25, 25.01.01, 25.01.05, 25.01.25,
26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 miody pitne.

Nr 6/2018
(111) 305927
(220) 2017 06 20
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Zibi WSZYSTKO O CZASIE
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 473134

Kolor znaku: granatowy, błękitny, biały
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kalkulatory, komputery, kasy rejestrujące, aparaty foto‑
graficzne, urządzenia do przetwarzania danych, baterie elektryczne,
elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty]
do instrumentów muzycznych, głośniki, kalkulatory kieszonkowe,
tablety, wzmacniacze, zegarki inteligentne, czytniki [sprzęt do prze‑
twarzania danych], czytniki kodów kreskowych, 14 zegary, zegarki,
budziki, czasomierze [zegarki], chronografy, koperty do zegarków,
kotwiczki [zegarmistrzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków,
obudowy zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, sto‑
pery, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wy‑
twarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarków, wskazówki
zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 15 instrumenty muzyczne,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, komputerów,
kas rejestrujących, aparatów fotograficznych, urządzeń do prze‑
twarzania danych, zegarów, zegarków, instrumentów muzycznych,
głośników, tabletów, wzmacniaczy, czytników kodów kreskowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama kalkulatorów,
komputerów, kas rejestrujących, aparatów fotograficznych, urzą‑
dzeń do przetwarzania danych, zegarów, zegarków, instrumentów
muzycznych, głośników, tabletów, wzmacniaczy, czytników kodów
kreskowych.
(111) 305928
(220) 2017 06 20
(210) 473135
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) A.D. 1891 SOPLICA USZLACHETNIONA Jabłkiem KUNSZT
TRADYCJI OD POKOLEŃ
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, srebrny, złoty, ciemnoszary,
ciemnoczerwony, żółty, zielony, jasnoszary
(531) 05.07.13, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 06.07.25, 24.05.07,
25.01.19, 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 305929
(220) 2017 06 20
(210) 473144
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) KRÓLIKOWSKI TOMASZ BATO INVEST, Pionki, PL.
(540) BATO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 1 rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach
produkcji, rozpuszczalniki do lakierów, octany stosowane jako roz‑
puszczalniki przemysłowe, rozpuszczalniki do farb, rozpuszczalni‑
ki do użytku w aerozolach, rozpuszczalniki do użytku w procesach
produkcyjnych, preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki,
rozpuszczalniki do użytku przemysłowego w procesach produkcyj‑
nych, rozpuszczalniki do czyszczenia przemysłowego podczas pro‑
cesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku w przemysłowych
procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku
w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku w obróbce
tworzyw sztucznych, rozpuszczalniki do zmywania żywic czułych)
na światło, rozpuszczalniki do użytku w produkcji środków owado‑
bójczych, rozpuszczalniki do usuwania klejów stosowane podczas
procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku
podczas procesów wytwarzania, rozpuszczalniki do gumy inne niż
do użytku domowego, rozpuszczalniki do użytku w czyszczeniu ma‑
szyn podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do usuwa‑
nia powłok z wykończeń powierzchni podczas procesów produkcyj‑
nych, absorbenty do rozpuszczalników do czyszczenia, emulgatory
do rozpuszczalników, rozpuszczalnikowe środki czyszczące do usu‑
wania tłuszczu podczas procesów wytwarzania, rozpuszczalnikowe
mieszanki do obróbki do stosowania w przemyśle elektronicznym,
rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody do użytku
w procesach produkcyjnych, żywice syntetyczne w postaci rozpusz‑
czalników do użytku jako powłoki, żywice syntetyczne do użytku
w obróbce powierzchni budynków, emalie produkty do zmętnia‑
nia, chemikalia czyszczące, 2 rozpuszczalniki do rozcieńczania farb,
rozpuszczalniki do ponownego lakierowania pojazdów, barwniki
rozpuszczalnikowe do drewna, żywice syntetyczne do ochrony an‑
tykorozyjnej, biele barwniki lub farby, czernidła barwniki lub farby,
barwione farby do fasad, farby antykorozyjne, farby dekoracyjne,
farby aluminiowe, farby wodne, farby niepalne, farby ognioodporne,
farby akrylowe, farby gumowe, farby przewodzące, farby fluorescen‑
cyjne, farby ceramiczne, szczeliwa farby, farby świecące, farby tek‑
sturowe, farby dyspersyjne, farby wodoodporne, farby samochodo‑
we, farby zewnętrzne, farby wewnętrzne, farby fosforyzujące, farby
antystatyczne, farby architektoniczne, farby gruntowe, farby olejne,
lakiery farby, szkliwo farby, lakiery, powłoki przezroczyste stosowane
jako farby, farby zapobiegające rdzy, konserwanty murarskie‑farby,
powłoki antykorozyjne farby, farby chroniące przed rdzą, środki
konserwujące cement farby, środki konserwujące do płytek farby,
mieszanki uszczelniające farby i oleje, środki konserwujące do metali
farby, środki konserwujące do budynków farby, środki konserwujące
do powierzchni budynków farby, preparaty farby zawierające środki
zapobiegające gniciu drewna, elastyczne farby do ochrony metali
przed zniszczeniem, elastyczne farby do ochrony metali przed koro‑
zją, preparaty farby zawierające środki zapobiegające zagrzybieniu
drewna, preparaty uszczelniające do podwozi pojazdów farby i oleje,
mieszanki uszczelniające do podwozi pojazdów farby i oleje, prepa‑
raty farby zawierające środki chroniące drewno przed atakami owa‑
dów, preparaty podkładowe do użytku na podwoziach pojazdów
farby i olej, elastomerowe wodoodporne preparaty powlekające far‑
by, elastomerowe preparaty wodoodporne, w postaci farby, do kon‑
serwowania dachów azbestowych, elastomerowe preparaty wodo‑
odporne, w postaci farby, do ochrony dachów azbestowych, emalie
samochodowe, emalie lakiery, emalie szkliste farby, emalie do malo‑
wania, emalie do ceramiki, emalie do silników, emalie do obręczy kół,
emalie w postaci farb, emalie w postaci farb do użytku domowego,
nietoksyczne emalie do użytku w przemyśle spożywczym, nietok‑
syczne emalie do użytku w przemyśle enologicznym, bejce, grzybo‑
bójcze bejce hydrofobowe, bejce do drewna, antykryptogarniczne
lakiery ochronne, lakiery i pokosty, podkładowe lakiery ochronne,
lakiery silikonowe, mieszanki do malowania bez rozpuszczalników,
3 rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rozpuszczalniki do usuwa‑
nia farb, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczą‑
cymi, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących,
rozpuszczalniki odtłuszczające, inne niż do użytku w procesach pro‑
dukcyjnych, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do-), środki
czyszczące, żrące środki czyszczące, preparaty czyszczące do samo‑
chodów, środki czyszczące do usuwania plam, substancje czyszczące
do użytku domowego, preparaty myjące, preparaty myjące do pojaz‑
dów, preparaty myjące do użytku osobistego, detergenty do użytku
domowego, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, preparaty wybie‑
lające do użytku domowego.
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(111) 305930
(220) 2017 06 21
(210) 473160
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) SADOWSKI KONRAD ALA MA KOTA, Warszawa, PL.
(540) akademia bohaterów przyszłości
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie języków obcych,
organizowanie wyjazdów wakacyjnych w celach rozrywkowych,
organizowanie obozów sportowych,organizowanie pokazów kul‑
turalnych i naukowych, organizowanie imprez kulturalnych, świad‑
czenie usług edukacyjno‑rozrywkowych dla dzieci w świetlicach po‑
zalekcyjnych, wychowanie przedszkolne‑prowadzenie przedszkola
niepublicznego, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, usługi publikacji, publikacja materiałów eduka‑
cyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych.
(111) 305931
(220) 2017 06 21
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) MACIEJEWSKA ANNA, Radom, PL.
(540) CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL
(540)

(210) 473182

Kolor znaku: złoty, brązowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.17.02, 24.01.05, 24.01.09, 03.01.02
(510), (511) 16 książki, podręczniki, materiały drukowane, publikacje
drukowane formularze, 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja
[nauczanie], organizacja egzaminów w zakresie edukacji, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji, organizowanie seminariów związa‑
nych z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacja
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy
ekstranetów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie zawo‑
dów w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi szkół w zakresie eduka‑
cji, zajęcia zorganizowane dla dzieci w zakresie edukacji lub rozrywki,
obozy letnie w zakresie rozrywki lub edukacji, doradztwo zawodo‑
we.
(111) 305932
(220) 2017 06 21
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) n N‑PARK
(540)

(210) 473200

Kolor znaku: różowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do
prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
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w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.

(111) 305933
(220) 2017 06 21
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) n N‑PARK
(540)

(210) 473202

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.05.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do
prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.
(111) 305934
(220) 2017 06 21
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) n N‑PARK
(540)

(210) 473205

Kolor znaku: ciemnoszary, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do
prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
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i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.

(111) 305935
(220) 2017 06 22
(210) 473258
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) pluscard
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak‑
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli.
(111) 305936
(220) 2017 06 26
(210) 473366
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) FUNDACJA SENSORIA, Wrocław, PL.
(540) POLSKIE TOWARZYSTWO SNOEZELEN‑SALI DOŚWIADCZANIA
ŚWIATA
(510), (511) 10 meble specjalne i sprzęt do celów terapeutycznych,
aparatura do celów rehabilitacyjnych, wyposażenie sal doświad‑
czania świata służące do terapii osób niepełnosprawnych ruchowo
i umysłowo, 16 wydawnictwa poświęcone metodom rehabilitacyj‑
nym, terapeutycznym, pedagogiczno‑psychologicznym oraz fizjo‑
terapeutycznym, wydawnictwa poświęcone metodzie snoezelen
i salom doświadczania świata, scenariusze zajęć, materiały szko‑
leniowe i dydaktyczne, programy nauczania, inne materiały dru‑
kowane (afisze, ulotki, plakaty, konspekty, informatory) dotyczące
zagadnień terapeutycznych, podręczniki
‑kompendia wiedzy dla
terapeutów, wydawnictwa i publikacje poświęcone terapii osób
niepełnosprawnych‑dzieci i dorosłych, osób z demencją, po leczeniu
onkologicznym oraz metod terapeutycznych‑relaksacyjnych, wyda‑
wanie certyfikatów dla osób przeszkolonych i należących do polskie‑
go towarzystwa snoezelen, 41 organizacja wydarzeń dotyczących
terapii, metody snoezelen oraz działalności polskiego towarzystwa
snoezelen, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych, szko‑
leń oraz konferencji z zakresu wiedzy terapeutycznej i zdrowotnej,
44 usługi z zakresu: terapii dzieci i dorosłych z niepełnosprawno‑
ściami, osób z demencją oraz poddanych długotrwałemu leczeniu
medycznemu, konsultacje i doradztwo z zakresu metody snoezelen:
wyposażania sal doświadczania świata, prowadzenia terapii dla osób
niepełnosprawnych, wiedzy na temat metody snoezelen, projekto‑
wania sal doświadczania świata pod konkretne zapotrzebowanie
i profil placówek edukacyjnych, zdrowotnych, specjalnych.
(111) 305937
(220) 2017 06 26
(151) 2017 12 01
(441) 2017 07 31
(732) FUNDACJA SENSORIA, Wrocław, PL.
(540) POLSKIE TOWARZYSTWO SNOEZELEN
(540)

(210) 473370

Kolor znaku: czarny, żółty, jasnożółty, różowy, jasnoróżowy
(531) 01.05.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 meble specjalne i sprzęt do celów terapeutycznych,
aparatura do celów rehabilitacyjnych, wyposażenie sal doświad‑
czania świata służące do terapii osób niepełnosprawnych ruchowo
i umysłowo, 16 wydawnictwa poświęcone metodom rehabilitacyj‑
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nym, terapeutycznym, pedagogiczno‑psychologicznym oraz fizjo‑
terapeutycznym, wydawnictwa poświęcone metodzie Snoezelen
i salom doświadczania świata, scenariusze zajęć, materiały szko‑
leniowe i dydaktyczne, programy nauczania, inne materiały dru‑
kowane (afisze, ulotki, plakaty, konspekty, informatory) dotyczące
zagadnień terapeutycznych, podręczniki
‑kompendia wiedzy dla
terapeutów, wydawnictwa i publikacje poświęcone terapii osób
niepełnosprawnych‑dzieci i dorosłych, osób z demencją, po leczeniu
onkologicznym oraz metod terapeutycznych‑relaksacyjnych, wyda‑
wanie certyfikatów dla osób przeszkolonych i należących do polskie‑
go towarzystwa Snoezelen, 41 organizacja wydarzeń dotyczących
terapii, metody Snoezelen oraz działalności polskiego towarzystwa
Snoezelen, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych, szko‑
leń oraz konferencji z zakresu wiedzy terapeutycznej i zdrowotnej,
44 usługi z zakresu: terapii dzieci i dorosłych z niepełnosprawno‑
ściami, osób z demencją oraz poddanych długotrwałemu leczeniu
medycznemu, konsultacje i doradztwo z zakresu metody Snoezelen:
wyposażania sal doświadczania świata, prowadzenia terapii dla osób
niepełnosprawnych, wiedzy nt. metody Snoezelen, projektowania
sal doświadczania świata pod konkretne zapotrzebowanie i profil
placówek edukacyjnych, zdrowotnych, specjalnych.

(111) 305938
(220) 2017 06 27
(210) 473402
(151) 2018 01 18
(441) 2017 07 31
(732) CHROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żary, PL.
(540) Chroma
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, gazety, czasopisma [periodyki], plaka‑
ty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], artykuły biu‑
rowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, bloczki do pisania, bloki do
pisania, bloki listowe, broszury, bloki do pisania, akwaforty [grafika],
akwarele, albumy, almanachy [roczniki], atlasy, mapy geograficzne,
znaczki pocztowe, publikacje drukowane, czcionki drukarskie, dia‑
gramy, zestawy drukarskie, zestawy przenośne [artykuły biurowe],
publikacje drukowane, emblematy papierowe, etykiety nie z mate‑
riału tekstylnego, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydruko‑
wane], fotograwiura, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze,
kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, naklejki [kal‑
komanie], kartki z życzeniami, papier i karton, karty, karty do kolek‑
cjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze],
karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, koperty [artykuły pi‑
śmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, mapy,
materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do
wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], notesy, numera‑
tory, papierowe obrusy, obrazy, obwoluty na luźne kartki, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, papier, papier w arku‑
szach [artykuły piśmienne], plany, dekoracyjny papier do pakowania,
artykuły papiernicze do pisania, podręczniki, portrety, powielacze,
prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały
piśmienne], pudełka kartonowe lub papierowe, rejestry, księgi głów‑
ne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki papierowe, segregatory
[artykuły biurowe], skoroszyty na dokumenty, szablony [artykuły
piśmienne], śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, teczki [artykuły papiernicze], skoroszyty, tka‑
niny introligatorskie, ulotki, papierowe wyroby artystyczne, zakład‑
ki, zawiadomienia [artykuły piśmienne], zeszyty, wizytówki, banery
wystawowe z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu,
wzory tapet ściennych, pieczątki biurowe, pióra i długopisy, druki,
papier samokopiujący, papier drukarski, 35 dystrybucja materiałów
reklamowych, fotokopiowanie, gazety, prenumerata gazet [dla osób
trzecich], powielanie dokumentów, reklama, reklamy drukowane,
wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu‑
rowego, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych bazy danych, obróbka tekstów, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, wkładanie materiałów dru‑
kowanych do kopert, usługi sprzedaży hurtowej w związku z druka‑

2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, dystrybucja
drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie sprze‑
daży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów
drukowanych i konkursy promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
40 apreturowanie papieru, drukowanie, druk sitowy, druk wywabo‑
wy, druk typograficzny, drukowanie litograficzne, drukowanie znacz‑
ków, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie foto‑
grawiury, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowanie
portretów, drukowanie cyfrowe, drukowanie wklęsłe, drukowanie
książek, drukowanie offsetowe, drukowanie reklam, drukowanie 3D,
usługi drukowania, usługi druku offsetowego, usługi składania dru‑
ku, usługi wykańczania druków, wytrawianie fotograficzne druków,
wynajem drukarek 3D, drukowanie na wełnie, drukowanie wzorów
na dywanach, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie,
wywoływanie zdjęć i filmów, drukowanie dokumentów z nośników
cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie
wzorów dla osób trzecich, drukowanie cyfrowo przechowywanych
obrazów i zdjęć, usługi cyfrowego drukowania książek i innych do‑
kumentów na zamówienie, drukowanie, na zamówienie, nazw firm
oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i rekla‑
mowych, introligatorstwo, obróbka i przetwarzanie papieru, usługi
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, laminowanie, gra‑
werowanie, usługi druku na tkaninach, usługi wykańczania druków
[cięcie].

(111) 305939
(220) 2017 06 27
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) PepsiCo CZ s.r.o., Praga, CZ.
(540) Toma
(540)

(111) 305941
(220) 2017 06 28
(151) 2017 12 29
(441) 2017 07 31
(732) GÓRNY ANDRZEJ, Mierzyn, PL.
(540) Beverly Hills AKADEMIA URODY
(540)

Nr 6/2018
(210) 473439

(531) 02.03.01, 27.05.01
(510), (511) 44 fryzjerstwo.
(111) 305942
(220) 2017 06 28
(210) 473442
(151) 2017 12 29
(441) 2017 07 31
(732) OSUCH JAKUB, SZUCHNIK MICHAŁ PIZZA FRITTA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) PREGO MANGIARE Pizza Fritta
(540)

(210) 473426

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 05.03.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, nektary
owocowe, soki warzywne i nektary warzywne, owocowo‑warzywne
soki i owocowo‑warzywne nektary, syropy i inne preparaty do pro‑
dukcji napojów.
(111) 305940
(220) 2017 06 27
(210) 473428
(151) 2017 12 28
(441) 2017 07 31
(732) IGRZYSKA ROCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytom, PL.
(540) ROCKOWE Kobiety
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 24.17.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, zapewnianie imprez rekreacyj‑
nych, organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez roz‑
rywkowych, publikacja kalendarzy imprez, planowanie specjalnych
imprez.

Kolor znaku: złoty, biały, czerwony, zielony, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, wypożyczanie kon‑
strukcji przenośnych (food truck), obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe, wypożyczanie namiotów.
(111) 305943
(220) 2017 06 28
(210) 473454
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) LAUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) TWOJAPAKA.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi kurierskie [wiadomości
lub towary].
(111) 305944
(220) 2017 06 29
(210) 473490
(151) 2017 12 29
(441) 2017 08 07
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Taxi
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, elek‑
troniczne zasilacze, banki energii, liczniki energii elektrycznej,
urządzenia do ładowania, mierniki ciśnienia ładowania, elektrycz‑
ne regulatory ładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, elektroniczne bazy danych, mobilne aplikacje, aplikacje
do przepływu pracy, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie,
oprogramowanie komunikacyjne, 12 pojazdy, samochody, przy‑
czepy, przyczepy transportowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy do
pojazdów, mikrobusy, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy
do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do
pojazdów lądowych, części konstrukcyjne do samochodów, mecha‑
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nizmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], napędy silniko‑
we elektryczne do pojazdów lądowych, samochody osobowe, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do samocho‑
dów osobowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, autobu‑
sy, autobusy z napędem elektrycznym, części konstrukcyjne do auto‑
busów, autobusy i części konstrukcyjne do nich, pojazdy napędzane
elektrycznie, napędy elektryczne do pojazdów lądowych, pojazdy
lądowe z napędem elektrycznym, mechanizmy napędowe, w tym sil‑
niki do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, alarmowe
systemy bezpieczeństwa do pojazdów, amortyzatory [części pojaz‑
dów], drony, drzwi do pojazdów, elektryczne napędy do pojazdów,
elektryczne hamulce do pojazdów, hamulce do pojazdów lądowych,
opony do autobusów, pojazdy do podróżowania drogą lądową, po‑
jazdy do poruszania się po lądzie, pojazdy drogowe [do transportu],
pojazdy kierowane automatycznie, silniki do samochodów, zestawy
hamulcowe do pojazdów, 38 przekazywanie informacji i danych za
pośrednictwem usług online i Internetu, telekomunikacja informa‑
cyjna (w tym strony internetowe), wiadomości elektroniczne, przesy‑
łanie informacji drogą online, przesyłanie wiadomości, elektroniczne
przesyłanie wiadomości, dostarczanie wiadomości drogą elektro‑
niczną, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, komunikacja po‑
między komputerami, zapewnianie dostępu do baz danych online,
zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, dostarczanie
informacji komunikacyjnych, udzielanie dostępu do globalnej kom‑
puterowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, przekazywa‑
nie 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 da‑
nych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych
i ilustracji przez światową sieć komputerową, elektroniczne przesyła‑
nie plików, elektryczna transmisja danych w ramach światowej sieci
zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, komu‑
nikacja przez sieci elektroniczne, przekazywanie informacji za po‑
mocą środków elektronicznych, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie danych za
pośrednictwem środków elektronicznych, wzajemna komunikacja
komputerowa, zapewnianie elektronicznych łączy danych, 39 wynaj‑
mowanie pojazdów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizacja
wynajmu pojazdów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi
wynajmu pojazdów samochodowych, usługi wynajmu pojemników
transportowych, organizowanie podróży, organizowanie transportu,
usługi rezerwacji w zakresie transportu, skomputeryzowane usługi
w zakresie rezerwacji podróży, usługi w zakresie rezerwacji podró‑
ży i środków transportu, transport pasażerski, wynajem sprzętu GPS
do celów nawigacyjnych, informacja o transporcie, usługi w zakresie
wypożyczania samochodów, udzielanie informacji związanych z po‑
dróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, plano‑
wanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elek‑
tronicznych, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za
pomocą środków elektronicznych, dystrybucja energii elektrycznej,
dostarczanie energii elektrycznej, dostawa energii elektrycznej, dys‑
trybucja energii odnawialnej, magazynowanie energii elektrycznej,
przechowywanie energii i paliw, dostawa i dystrybucja energii, do‑
stawa i dystrybucja energii elektrycznej, usługi doradztwa związane
z dystrybucją energii elektrycznej, usługi informacyjne i doradcze
w związku z dystrybucją energii, prąd elektryczny (dystrybucja-),
transport podróżnych samochodem, wynajem samochodów elek‑
trycznych, rezerwacja wypożyczanych samochodów, organizowanie
wynajmu samochodów, usługi wynajmu samochodów, pasażerski
transport samochodowy, rezerwacja samochodów do wynajęcia,
organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, usługi
agencji rezerwującej wynajem samochodów, udzielanie informa‑
cji dotyczących tras samochodowych, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, usługi w zakresie dostarczania informacji
dotyczących transportu samochodowego, 42 doradztwo w zakresie
oszczędności energii, prowadzenie badań i opracowywanie projek‑
tów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źró‑
deł energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opraco‑
waniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania
naturalnych źródeł energii, badania w dziedzinie energii, usługi do‑
radcze dotyczące zużycia energii, programowanie oprogramowania
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do zarządzania energią, programowanie komputerowe dla branży
energetycznej, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem
energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii,
usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, usługi inży‑
nieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, opracowywanie
systemów do zarządzania energią i prądem, doradztwo technolo‑
giczne w zakresie produkcji i używania energii, usługi inżynieryjne
związane z systemami zaopatrzenia w energię, udzielanie porad
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, opra‑
cowywanie pojazdów, badanie techniczne pojazdów, kontrola tech‑
niczna pojazdów.

(111) 305945
(220) 2017 06 29
(210) 473492
(151) 2017 12 29
(441) 2017 08 07
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green System
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia elek‑
trodynamiczne do zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia
pomiarowe, elektryczne urządzenia kontrolno‑sterujące, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do komunikacji wewnętrz‑
nej, dane zapisane elektronicznie, komputerowe oprogramowanie
użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramo‑
wanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego moni‑
torowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do obsługi po‑
jazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli
pojazdów, czujniki elektroniczne, elektroniczne czujniki pomiarowe,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, czujniki ciepła, czujniki ciepła [ter‑
mostaty], 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, in‑
stalacje alarmowe, monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne],
monitorujące urządzenia [elektryczne], monitorujące urządzenia
bezpieczeństwa [elektryczne], adaptery, analizatory energii elek‑
trycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatu‑
ra kontrolna [energia elektryczna, aplikacje komputerowe do pobra‑
nia, aplikacje komputerowe nawigacji audio‑wideo do samochodu,
komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware],
oprogramowanie firmowe, oprogramowanie do przesyłania wiado‑
mości on‑line, urządzenia do monitorowania, 42 chmura obliczenio‑
wa, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do prze‑
twarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramo‑
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do
przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opraco‑
wywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro‑
gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostę‑
pu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do zarządzania łańcuchem dostaw, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego na
rzecz osób trzecich, administrowanie prawami użytkowników w sie‑
ciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowa‑
nia komputerowego, badania dotyczące przetwarzania danych,
doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem progra‑
mów komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem
do systemów komunikacyjnych, instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, kodowanie kart magnetycznych, opraco‑
wywanie i testowanie oprogramowania, programowanie oprogra‑
mowania do zarządzania energią, programowanie oprogramowania
do elektronicznego przetwarzania danych [EPD], programowanie
oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, pro‑
jektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, pro‑
jektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, przechowywanie
danych online, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa‑
nia komputerowego, udostępnianie wirtualnych systemów kom‑
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puterowych poprzez chmury obliczeniowe, udzielanie informacji
w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne w zakresie
technologii informacyjnej, zarządzanie projektami w zakresie tech‑
nologii informacyjnych, zdalne administrowanie serwerem.

(111) 305946
(220) 2017 06 29
(210) 473497
(151) 2017 12 29
(441) 2017 08 07
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Bus
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory do pojazdów
elektrycznych, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, akumulatory
samochodowe, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów,
baterie litowe, elektryczne regulatory ładowania, ładowarki baterii
elektrycznych, ładowarki do baterii, przyrządy pomiarowe, urządzenia
pomiarowe, parkometry, urządzenia kontrolujące do automatycznego
parkowania samochodów, urządzenia sterujące do automatycznego
kierowania pojazdami, ładowarki, ładowalne baterie elektryczne, urzą‑
dzenia do ładowania baterii, urządzenia do ładowania akumulatorów,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, aplikacje kom‑
puterowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami,
aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem
pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznym kiero‑
waniu pojazdami, programy komputerowe do użytku w autonomicznej
kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicz‑
nej nawigacji pojazdów, systemy autonomicznej jazdy do pojazdów
wyposażone w interaktywne wyświetlacze, urządzenia do automatycz‑
nej kontroli jazdy do użytku w samochodach, aplikacje komputerowe
do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, 12 auto‑
busy, autobusy z napędem elektrycznym, części konstrukcyjne do au‑
tobusów, autobusy i części konstrukcyjne do nich, części i akcesoria do
pojazdów, pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane elektrycznie, na‑
pędy 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 lą‑
dowych, silniki elektryczne 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 me‑
chanizmy napędowe do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów,
hamulce do pojazdów lądowych, mechanizmy napędów silnikowych
elektrycznych do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe [części
pojazdów lądowych], mikrobusy, opony do autobusów, pojazdy do po‑
dróżowania drogą lądową, pojazdy do poruszania się po lądzie, pojazdy
drogowe [do transportu], pojazdy kierowane automatycznie, silniki do
samochodów, tramwaje, tramwaje [pojazdy], trolejbusy, trolejbusy elek‑
tryczne, zestawy hamulcowe do pojazdów, 39 transport, planowanie,
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektro‑
nicznych, transport autobusowy, planowanie i rezerwowanie podróży
i transportu za pomocą środków elektronicznych, dystrybucja energii,
dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanie energii elektrycznej, do‑
stawa i dystrybucja energii, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej,
usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, usługi in‑
formacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, transport drogo‑
wy, wynajmowanie transportu drogowego, udzielanie informacji zwią‑
zanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych,
udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, transport
lądowy, transport tramwajowy, transport pojazdów, transport pasażer‑
ski, rezerwacja transportu, transport pasażerów omnibusem, transport
pasażerów autobusami, transport autokarowy pasażerów, usługi trans‑
portu pojazdami, usługi transportu autobusami, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, wynajem pojazdów transportowych na umo‑
wę, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, organizowa‑
nie wycieczek autobusowych, przewożenie podróżujących autobusami,
organizowanie podróży autobusem, czarterowanie autobusów.
(111) 305947
(220) 2017 06 29
(210) 473498
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) DOM MARKI MAX VON JASTROV INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540)
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.17.25, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, foldery reklamowe, kalenda‑
rze, kartki z życzeniami, komiksy, koperty, książki, publikacje, szyldy
z papieru lub kartonu, teczki na dokumenty, 35 usługi świadczone
przez agencje reklamowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie
promocji sprzedaży dla osób trzecich, 39 usługi świadczone przez
biura podróży w organizacji podróży i zwiedzania, 41 usługi w za‑
kresie organizowania: konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów,
imprez sportowych i rekreacyjnych, wystaw z dziedziny kultury i edu‑
kacji, obozów wakacyjnych i sportowych, 42 usługi projektowe w za‑
kresie wzornictwa przemysłowego, usługi projektowe opakowań,
usługi związane z projektowaniem graficznym, usługi w zakresie
tworzenia i utrzymywania stron internetowych, 43 usługi świadczo‑
ne przez domy turystyczne.
(111) 305948
(220) 2017 06 29
(210) 473499
(151) 2017 12 29
(441) 2017 08 07
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Cloud
(510), (511) 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług online i Internetu, przesyłanie informacji, przesyłanie informa‑
cji drogą online, przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie
wiadomości, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, usługi
przesyłania i odbioru wiadomości, komunikacja pomiędzy kompu‑
terami, zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie
dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do
baz danych w sieciach komputerowych, 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 wia‑
domości pomiędzy użytkownikami komputerów, dostarczanie infor‑
macji komunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych, elektronicz‑
ne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne
przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez
światową sieć komputerową, elektroniczne przesyłanie plików, elek‑
tryczna transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego prze‑
twarzania danych, w tym w ramach Internetu, komunikacja przez
sieci elektroniczne, przekazywanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, przekazywanie informacji i danych za pośrednic‑
twem usług online i Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem
środków elektronicznych, wzajemna komunikacja komputerowa,
zapewnianie elektronicznych łączy danych, 42 chmura obliczenio‑
wa, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do prze‑
twarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramo‑
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do
przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opraco‑
wywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro‑
gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostę‑
pu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja oprogra‑
mowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania kompute‑
rowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie stron elektronicz‑
nych, przechowywanie danych elektronicznych, badania dotyczące
bezpieczeństwa elektrycznego, usługi przechowywania elektronicz‑
nego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze‑
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twarzania w chmurze, projektowanie i opracowywanie oprogramo‑
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do
przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramo‑
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do
przetwarzania w chmurze obliczeniowej.

(111) 305949
(220) 2017 06 29
(210) 473510
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Vertical
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, ener‑
gia elektryczna, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, oleje
do turbin, 7 wiatraki, turbiny wiatrowe, pompy wiatrowe, generato‑
ry energii elektrycznej napędzane energią wiatru, 37 budowa elek‑
trowni wiatrowych, naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych,
naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatrowych, ser‑
wis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja, serwis
i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii.
(111) 305950
(220) 2017 06 29
(210) 473542
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 16
(732) MYSIOR DAWID, Sopot, PL.
(540) SQUASHCIETY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
społecznościowe, oprogramowanie do pobrania, oprogramowa‑
nie do tabletów, telefonów komórkowych, oprogramowanie kom‑
puterowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania komunikacji, interaktywne opro‑
gramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla roz‑
rywki interaktywnej, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, oprogramowa‑
nie do przesyłania i odbierania wiadomości elektronicznych, grafik,
obrazów, treści audio i audiowizualnych za pośrednictwem globalnej
sieci komunikacyjnej, oprogramowanie komputerowe do zarządza‑
nia informacjami osobistymi, oprogramowanie do systemów komu‑
nikacyjnych, 25 odzież sportowa, czapki, skarpety sportowe, buty
sportowe, buty treningowe, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
komplety sportowe, 28 sprzęt gimnastyczny i sportowy, rakiety do
squasha, piłki do squasha, naciągi do rakiet squash, pokrowce na
rakiety do gry w squasha, pokrowce na główki rakiet do squasha,
opaski na uchwyt rakiet do squasha, piłki sportowe, siarki do spor‑
tów, piłki do sportów rakietowych, sprzęt do treningów sportowych,
pokrowce na sprzęt sportowy, ochraniacze dłoni do użytku sporto‑
wego, materiały strunowe do rakiet sportowych, ochraniacze nóg
do użytku sportowego, torby specjalnie przystosowane do sprzętu
sportowego, maszyny i urządzenia do ćwiczeń fizycznych, taśmy
sportowe, ochraniacze sportowe na głowę, twarz, klatkę piersiową,
ręce oraz nogi, rękawice do gry, 35 usługi zarządzania społeczno‑
ścią online, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów spor‑
towych, sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, usługi
sprzedaży detalicznej oraz usługi sklepu internetowego w zakresie
artykułów sportowych, sprzętu sportowego, odzieży i obuwia spor‑
towego, odzież sportowa, czapki, skarpety sportowe, buty sportowe,
buty treningowe, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, komplety
sportowe, sprzęt gimnastyczny i sportowy, rakiety do squasha, pił‑
ki do squasha, naciągi do rakiet squash, pokrowce na rakiety do gry
w squasha, pokrowce na główki rakiet do squasha, opaski na uchwyt
rakiet do squasha, piłki sportowe, siarki do sportów, piłki do sportów
rakietowych, sprzęt do treningów sportowych, pokrowce na sprzęt
sportowy, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, materiały stru‑
nowe do rakiet sportowych, ochraniacze nóg do użytku sportowego,
torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, maszyny
i urządzenia do ćwiczeń fizycznych, taśmy sportowe, ochraniacze
sportowe na głowę, twarz, klatkę piersiową, ręce oraz nogi, rękawice
do gry, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie za‑
kupu środków przekazu, usługi projektowania materiałów reklamo‑
wych na rzecz osób trzecich, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi reklamowe i mar‑
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem sieci
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komputerowych i komunikacyjnych, usługi biznesowe i reklamowe,
w szczególności planowanie mediów i zakup mediów dla innych,
usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych stron interneto‑
wych zawierających informacje, osobiste profile i informacje zdefinio‑
wane przez użytkownika, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach,
umożliwianie dostępu do komputerowych baz danych w zakresie
tworzenia sieci społecznych, fora dla serwisów społecznościowych,
elektroniczna transmisja cyfrowych zdjęć, materiałów wideo i treści
audiowizualnych między użytkownikami Internetu, usługi związane
z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostęp do platform
i portali w Internecie, usługi świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, usługi w zakresie transmisji audio, tekstu
i wideo przez komputerowe lub inne sieci komunikacyjne, usługi in‑
formacyjne, usługi poczty elektronicznej, 41 usługi w zakresie publi‑
kacji elektronicznych dla osób trzecich, działalność sportowa i kultu‑
ralna, usługi sportowe, edukacja sportowa, szkolenia sportowe, sport
i fitness, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, szko‑
lenia zawodników sportowych, udostępnianie i dostarczanie sprzętu
sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie
turniejów sportowych, usługi świadczone przez parki sportowe,
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi rozrywkowe, w tym
usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi trenerskie w zakresie za‑
jęć sportowych, udostępnianie baz danych komputerowych, elektro‑
nicznych i online w dziedzinie grup społecznych, usługi rozrywkowe,
w tym świadczenie usług w zakresie gier interaktywnych, dzienniki
i błogi prowadzone w systemie elektronicznym zawierające treści ge‑
nerowane przez użytkowników, 42 wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, opracowywanie interaktywnego oprogramowania mul‑
timedialnego, projektowanie i opracowywanie i rozwój oprogramo‑
wania komputerowego, utrzymanie i unowocześnianie oprogramo‑
wania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania
do portali społecznościowych, programowanie oprogramowania do
portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów interneto‑
wych, usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP), usługi kompute‑
rowe, polegające na tworzeniu społeczności wirtualnych dla zareje‑
strowanych użytkowników, 45 usługi serwisów społecznościowych
online, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za po‑
mocą aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 305951
(220) 2017 06 29
(210) 473543
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 16
(732) MEGGER A., MICHNOL K. 7 KONTYNENTÓW SPÓŁKA
CYWILNA, Katowice, PL.
(540) 7 KONTYNENTÓW
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 26.03.01, 26.03.23, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych: druków, prospektów, broszur, prezentowanie usług
w mediach dla celów reklamowych, usługi reklamowe świadczone
w szczególności za pośrednictwem Internetu, promocja sprzeda‑
ży, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych,
sprzedaż zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, reklama za po‑
średnictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, reklam
telewizyjnych, usługowe organizowanie targów turystycznych w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, reklama korespondencyjna, re‑
klama prasowa, radiowa i telewizyjna, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi przetwarzania danych, usługowa rekrutacja
personelu dla potrzeb działalności turystycznej, pośrednictwa tury‑
stycznego, pilotażu wycieczek, informacji turystycznej, rezerwacji
usług związanych z turystyką, 39 organizowanie turystyki krajowej
i zagranicznej, pilotaż wycieczek, biura turystyczne, usługi organizo‑
wania podróży i wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie imprez turystycznych, wczasów, rejsów,
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obozów, wyjazdów biznesowych, wyjazdów studyjnych, wyjazdów
motywacyjnych, integracyjnych i promocyjnych, wycieczek mor‑
skich, towarzyszenie i opieka w podróży, rezerwacja miejsc w środ‑
kach transportu, informacja o usługach turystycznych i transporto‑
wych, usługi biur turystycznych związane z pilotażem wycieczek,
pobytów okresowych i wyjazdów oraz rezerwacji usług związanych
z turystyką, pośrednictwem turystycznym.

(111) 305952
(220) 2017 06 29
(210) 473544
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 16
(732) OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemiatycze, PL.
(540) Bauer
(540)

Kolor znaku: biały, błękitny, złoty
(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, potrawy
gotowe na bazie przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, zupy
i buliony, przekąski i desery na bazie owoców i warzyw oraz mleka
i produktów mlecznych.
(111) 305953
(220) 2017 06 29
(210) 473545
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) toradiur
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak‑
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli.
(111) 305954
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Neurostress
(540)

(210) 473617

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, 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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek

Nr 6/2018

migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające ból.

(111) 305955
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Cardio
(540)

(210) 473619

(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 czysz‑
czenia, 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, mydła dezynfekujące, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonal‑
ne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetycz‑
ne 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 upiększa‑
jące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do
kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfu‑
meryjnym, 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 kosmetycz‑
nych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów
weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe
do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do
żywności, 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, suplementy mineralne do żyw‑
ności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do
celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz‑
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczni‑
czych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zapar‑
ciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza‑
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, pre‑
paraty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do
celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, pre‑
paraty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów
farmaceutycznych, środki uśmierzające ból.

Nr 6/2018
(111) 305956
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Gripp
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 473620

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, 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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające ból.
(111) 305957
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Cykl MN
(540)

(210) 473622

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
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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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające ból.

(111) 305958
(220) 2017 07 03
(210) 473624
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) Folik Mama Active
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, preparaty farmaceutyczne.
(111) 305959
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Sugar
(540)

(210) 473626

(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 czysz‑
czenia, 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, mydła dezynfekujące, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonal‑
ne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetycz‑
ne 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 upiększa‑
jące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do
kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfu‑
meryjnym, 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 kosmetycz‑
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nych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów
weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe
do celów farmaceutycznych, białko, preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do
żywności, 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, suplementy mineralne do żyw‑
ności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do
celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz‑
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczni‑
czych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zapar‑
ciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza‑
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, pre‑
paraty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do
celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, pre‑
paraty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów
farmaceutycznych, środki uśmierzające ból.

(111) 305960
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Migra
(540)

(210) 473627

(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 czysz‑
czenia, 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, mydła dezynfekujące, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonal‑
ne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetycz‑
ne 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 upiększa‑
jące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do
kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfu‑
meryjnym, 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 kosmetycz‑
nych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów
weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe
do celów farmaceutycznych, białko, preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do
żywności, 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, suplementy mineralne do żyw‑
ności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do
celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz‑
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczni‑
czych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zapar‑
ciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza‑
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, pre‑
paraty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do
celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, pre‑
paraty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów
farmaceutycznych, środki uśmierzające ból.

Nr 6/2018

(111) 305961
(220) 2015 10 01 K
(210) 472894
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 21
(732) IAP Worldwide Services, Inc., Cape Canaveral, US.
(540) IAP
(510), (511) 35 zarządzanie flotą pojazdów, usługi doradcze dla służb
rządowych i bezpieczeństwa narodowego, mianowicie usługi badań
i konsultacji w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania dla
celów marketingu i handlu detalicznego, 37 usługi komunikacyjne,
mianowicie usługi instalacji sieci komunikacyjnych, usługi instalacji
satelitarnych stacji naziemnych, usługi instalacji kabli i światłowo‑
dów komunikacyjnych, budownictwo, mianowicie usługi budowla‑
ne, nadzór budowlany, informacje i doradztwo budowlane, rozbiór‑
ka budynków, budownictwo przemysłowe, budownictwo portowe,
budowa falochronów i budowli podwodnych, budowa magazynów,
budowa parkingów, dróg, systemów odwadniających i uzbrojenia
terenu, konserwacja flot pojazdów, usługi zapewniania obiektów
infrastruktury w przypadkach katastrof i sytuacji kryzysowych, mia‑
nowicie usługi budowlane i usługi inżynierii wodno‑lądowej, usłu‑
gi budowania pomieszczeń z przeznaczeniem do zamieszkania,
prowadzenia biur, warsztatów, lecznic i szpitali, kuchni, pralni oraz
generatorów energii elektrycznej, 38 usługi komunikacyjne, miano‑
wicie obsługa i zarządzanie sieciami przesyłu danych, usługi obsługi
satelitarnych stacji naziemnych, 39 usługi kontroli ruchu lotniczego,
usługi transportu oraz składowania, mianowicie transport ciężkie‑
go sprzętu oraz ładunków dla osób trzecich, obsługa i zarządzanie
magazynami, mianowicie usługi magazynowania i przechowywania
dla osób trzecich, logistyka transportu, dostawa i dystrybucja energii
elektrycznej, usługi pomocy udzielanej w przypadkach klęsk żywio‑
łowych i katastrof, mianowicie zaopatrywanie w energię elektrycz‑
ną i wodę, 42 usługi zarządzania związane z inżynierią środowiska,
usługi komputerowe, w tym zarządzanie na miejscu systemami in‑
formatycznymi, opracowywanie systemów, w tym tworzenie i wdra‑
żanie oprogramowania, sprzętu oraz rozwiązań technologicznych
dla celów tworzenia i wdrażania rządowego i komercyjnego opro‑
gramowania użytkowego i baz danych, opracowanie i stworzenie
operacyjnej architektury przedsiębiorstw, integrowanie oprogra‑
mowania zabezpieczającego informacje w architekturę kompute‑
rową przedsiębiorstw państwowych oraz przeprowadzanie testów
działania oraz zabezpieczeń oprogramowania rządowego, zabezpie‑
czanie informacji, mianowicie projektowanie i rozwój systemów bez‑
pieczeństwa danych elektronicznych, badania i rozwój technologii
w sektorze usług rządowych i bezpieczeństwa narodowego, usługi
inżynierskie dla satelitarnych stacji naziemnych, usługi zapewniania
infrastruktury w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof, miano‑
wicie usługi projektowe, usługi pomocy udzielanej w przypadkach
klęsk żywiołowych i katastrof, mianowicie zapewnianie wsparcia
technicznego, usług projektowych i inżynieryjnych dla pomieszczeń
dostosowanych do zamieszkania, prowadzenia biur, warsztatów,
lecznic i szpitali, kuchni, pralni oraz generatorów energii elektrycz‑
nej, 44 usługi pomocy udzielanej w przypadkach klęsk żywiołowych
i katastrof, mianowicie świadczenie medycznych usług klinicznych.
(111) 305962
(220) 2017 04 29
(210) 471131
(151) 2017 11 24
(441) 2017 08 07
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mjakmama mjakmama.pl
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, fotografie, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania, gazety, kalendarze, katalogi,
karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, książki, mapy, nalepki,
obrazy, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, torebki i torby
z papieru lub tworzyw sztucznych, zasłony papierowe, 35 organi‑
zowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
produkcja audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji filmu i in‑
ternetu, organizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych,
badanie opinii publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, 41 orga‑
nizowanie rozrywki i nauczania, organizacja widowisk telewizyjnych,
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produkcja filmów, reportaży, programów telewizyjnych, organiza‑
cja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów i słuchaczy, organizacja targów, zabaw, konkursów,
zawodów sportowych, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych
i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie przeznaczo‑
nych do zapisu na komputerze, publikowanie tekstów innych niż re‑
klamowe.

(111) 305963
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Liver
(540)

(210) 473628

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, 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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko, preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające ból.
(111) 305964
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Dex
(540)

(210) 473629

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
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we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, 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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko, preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające ból.

(111) 305965
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Artrepain
(540)

(210) 473632

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, 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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
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ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko, preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 305966
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Immuno NR
(540)

(210) 473633

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, 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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko, preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
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do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 305967
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZJAZD RYNKU REKLAMY
(540)

(210) 473639

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy, biały
(531) 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 21.03.09, 21.03.25, 26.01.04,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, reklama i marketing, mar‑
keting imprez i wydarzeń, usługi reklamowe, marketingowe i promo‑
cyjne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja
i przeprowadzenie imprez reklamowych.
(111) 305968
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) METAL‑FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka, PL.
(540) MF METAL‑FACH
(540)

(210) 473641

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe dla budownictwa, hale przemy‑
słowe, wiaty i inne konstrukcje metalowe, ślusarskie wyroby metalo‑
we, 7 maszyny rolnicze, prasy do pakowania w bele, wozy paszowe,
przyczepy rolnicze, owijarki, chwytaki, przetrząsacze, samobieżne
kombajny, maszyny do uprawy ziemi, pługi do orki, siewniki i ma‑
szyny do sadzenia, maszyny i urządzenia do rozrzucania oborni‑
ka, żniwiarki, maszyny i urządzenia do użyźniania i regulowania
wilgotności gleby, maszyny i urządzenia do niszczenia chwastów
i zabijania szkodników, maszyny i urządzenia do młócenia i prepa‑
rowania zbóż, agregaty zębowe do uprawy gleby po orce, agregaty
podrywkowe, maszyny i urządzenia do przenoszenia materiałów,
ładowarki, podnośniki widłowe, koparki zgarniakowe, skaryfikatory
oraz części do wszystkich wymienionych maszyn, 11 kotły central‑
nego ogrzewania, w tym kotły wodne do centralnego ogrzewania,
12 skrzynie zawieszane i hydrauliczne do traktorów, naczepy do
ciężarówek, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej,
detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz sprzedaży bezpośredniej
maszyn rolniczych i komunalnych, skrzyń zawieszanych i hydraulicz‑
nych do traktorów, maszyn i urządzeń do przenoszenia materiałów,
konstrukcji stalowych dla budownictwa, ślusarskich wyrobów me‑
talowych, kotłów centralnego ogrzewania, usługi w zakresie orga‑
nizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych
oraz promocji sprzedaży maszyn rolniczych i komunalnych, skrzyń
zawieszanych i hydraulicznych do traktorów, maszyn i urządzeń do
przenoszenia materiałów, konstrukcji stalowych dla budownictwa,
kotłów centralnego ogrzewania, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych maszyn rolniczych i komunalnych,
skrzyń zawieszanych i hydraulicznych do traktorów, maszyn i urzą‑
dzeń do przenoszenia materiałów, konstrukcji stalowych dla budow‑
nictwa, kotłów centralnego ogrzewania, 40 usługi w zakresie obrób‑
ki metali, w szczególności obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna,
spawanie, cięcie laserem obróbka strumieniowościerna, malowanie
natryskowo‑elektrostatyczne, cynkowanie galwaniczne, powlekanie
galwaniczne.

Nr 6/2018
(111) 305969
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) WRÓBLEWSKI MAREK, Otwock, PL.
(540) BudujemyRazem.pl
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 473642

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 24.17.02
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, marketing i reklama produktów
i usług budowlanych, pośrednictwo biznesowe, negocjowanie trans‑
akcji handlowych, 36 organizowanie finansowania projektów bu‑
dowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena nieru‑
chomości, zarządzanie nieruchomością, 37 doradztwo budowlane,
budownictwo, 45 serwis społecznościowy on‑line.
(111) 305970
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Flexpain
(540)

(210) 473643

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, 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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 305971
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Boleria
(540)

2031
(210) 473644

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, 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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 305972
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti LDL‑HDL
(540)

(210) 473647

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we 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, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
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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 przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące 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, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 305973
(220) 2017 07 03
(210) 473648
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) POND SECURITY & SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) ZAKOM
(510), (511) 45 usługi ochroniarskie, usługi monitoringu systemów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 305974
(220) 2017 07 03
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Sleep
(540)

(210) 473649

(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 czysz‑
czenia, 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, mydła dezynfekujące, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonal‑
ne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetycz‑
ne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, ze‑
stawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręce‑
nia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryj‑
nym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów

Nr 6/2018

perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło
migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryj‑
nych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla
diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności,
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla
ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody
mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe prepa‑
raty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier
do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, musz‑
ka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do od‑
chudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki
uśmierzające.

(111) 305975
(220) 2017 07 03
(210) 473677
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) Cheese Happy FLIS START wafers Happy FLIS START Cheese
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, beżowy, ciemnobrązowy,
brązowy, żółty, zielony, pomarańczowy, szary, jasnobrązowy,
niebieski
(531) 05.03.16, 08.01.20, 08.03.10, 21.01.11, 24.09.02, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 305976
(220) 2017 07 03
(210) 473679
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) Cocoa Happy FLIS START wafers Happy FLIS START Cocoa
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy,
jasnobrązowy, czarny, czerwony, złoty, zielony, granatowy,
pomarańczowy, niebieski
(531) 05.07.06, 08.01.20, 21.01.11, 24.09.02, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
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(111) 305977
(220) 2017 07 03
(210) 473680
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TELE‑FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, PL.
(540) KABLE BYDGOSZCZ BFK SA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 14.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 osprzęt do kabli i przewodów: głowice do izolowania
i uszczelniania końcówek kabli w tym: wnętrzowe i napowietrzne,
mufy: przelotowe, przejściowo‑przelotowe, przejściowe, rozgałęź‑
ne, remontowe, końcowe, złączki i końcówki, opaski remontowe do
kabli i przewodów, osłony kabli i przewodów, kapturki, obudowy,
uchwyty, zaciski, izolowane złączki przewodowe, adaptery i ko‑
nektory kablowe, zestawy uziemiające, druty, przewody i kable do
celów elektrycznych w tym: druty miedziane, gołe i ocynowane,
aluminiowe i z aluminium stopowego, druty i przewody nawojo‑
we miedziane i aluminiowe okrągłe i profilowe gołe i izolowane,
przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, przewody
do odbiorników ruchomych, przewody spawalnicze, przewody
napowietrzne miedziane, aluminiowe, z aluminium stopowego,
stalowo‑aluminiowe gołe i izolowane, plecionki miedziane, prze‑
wody jezdne okrągłe i profilowe z miedzi i jej stopów, przewody
elektroenergetyczne i radiofoniczne do taboru kolejowego, prze‑
wody do pojazdów samochodowych, przewody zapłonowe, gór‑
nicze przewody i kable elektroenergetyczne telekomunikacyjne,
sterownicze, trakcyjne, kable i przewody okrętowe, kable elek‑
troenergetyczne niskich, średnich, wysokich i bardzo wysokich
napięć o izolacji polwinitowej, papierowej przesyconej syciwem,
w polietylenie, w polietylenie sieciowanym, w mieszankach gumo‑
wych i silikonie, kable telekomunikacyjne miedziane dalekosiężne
i miejscowe, zakończeniowe, stacyjne o izolacji polwinitowej, poli‑
etylenowej, papierowej, przewody komputerowe miedziane, kable
światłowodowe, przewody grzejne i instalacje grzejne, przewody
w izolacji fluoroorganicznej, przewody lotnicze i lotniskowe, prze‑
wody strzałowe, przewody specjalne, kable elektroenergetyczne
bezhalogenowe i ognioodporne, kable hybrydowe, przewody od‑
gromowe, przewody głośnikowe, przewody dźwigowe, przewody
do studni głębinowych, kable podmorskie.
(111) 305978
(220) 2017 07 03
(210) 473681
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) Strawberry & yoghurt Happy FLIS START wafers Happy FLIS
START Strawberry & yoghurt
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy,
ciemnoróżowy, czarny, czerwony, różowy, granatowy, niebieski,
jasnobrązowy, złoty, zielony, żółty
(531) 05.07.08, 08.01.22, 24.09.02, 21.01.11, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
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(111) 305979
(220) 2017 07 03
(210) 473682
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) Vanilla Happy FLIS START wafers Happy FLIS START Vanilla
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy,
jasnobrązowy, czarny, zielony, żółty, złoty, pomarańczowy,
niebieski, granatowy, szary
(531) 05.05.20, 05.11.13, 08.01.11, 08.07.25, 19.03.05, 24.09.02,
24.09.09, 25.07.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 305980
(220) 2017 07 03
(210) 473683
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TELE‑FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, PL.
(540) KFK 1928
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 15.07.01, 26.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 osprzęt do kabli i przewodów: głowice do izolowania
i uszczelniania końcówek kabli w tym: wnętrzowe i napowietrzne,
mufy: przelotowe, przejściowo‑przelotowe, przejściowe, rozgałęź‑
ne, remontowe, końcowe, złączki i końcówki, opaski remontowe do
kabli i przewodów, osłony kabli i przewodów, kapturki, obudowy,
uchwyty, zaciski, izolowane złączki przewodowe, adaptery i ko‑
nektory kablowe, zestawy uziemiające, druty, przewody i kable do
celów elektrycznych w tym: druty miedziane, gołe i ocynowane,
aluminiowe i z aluminium stopowego, druty i przewody nawojo‑
we miedziane i aluminiowe okrągłe i profilowe gołe i izolowane,
przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, przewody
do odbiorników ruchomych, przewody spawalnicze, przewody
napowietrzne miedziane, aluminiowe, z aluminium stopowego,
stalowo‑aluminiowe gołe i izolowane, plecionki miedziane, prze‑
wody jezdne okrągłe i profilowe z miedzi i jej stopów, przewody
elektroenergetyczne i radiofoniczne do taboru kolejowego, prze‑
wody do pojazdów samochodowych, przewody zapłonowe, gór‑
nicze przewody i kable elektroenergetyczne telekomunikacyjne,
sterownicze, trakcyjne, kable i przewody okrętowe, kable elek‑
troenergetyczne niskich, średnich, wysokich i bardzo wysokich
napięć o izolacji polwinitowej, papierowej przesyconej syciwem,
w polietylenie, w polietylenie sieciowanym, w mieszankach gumo‑
wych i silikonie, kable telekomunikacyjne miedziane dalekosiężne
i miejscowe, zakończeniowe, stacyjne o izolacji polwinitowej, poli‑
etylenowej, papierowej, przewody komputerowe miedziane, kable
światłowodowe, przewody grzejne i instalacje grzejne, przewody
w izolacji fluoroorganicznej, przewody lotnicze i lotniskowe, prze‑
wody strzałowe, przewody specjalne, kable elektroenergetyczne
bezhalogenowe i ognioodporne, kable hybrydowe, przewody od‑
gromowe, przewody głośnikowe, przewody dźwigowe, przewody
do studni głębinowych, kable podmorskie.
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(111) 305981
(220) 2017 07 03
(210) 473684
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) Nut Happy FLIS START wafers Happy FLIS START Nuts
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy,
ciemnoczerwony, czarny, czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy,
szary, złoty
(531) 05.07.06, 08.01.11, 08.07.25, 19.03.05, 24.09.02, 24.09.09,
25.07.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 305982
(220) 2017 07 03
(210) 473693
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) PRIMADEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suple‑
menty diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 305983
(220) 2017 07 04
(210) 473705
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) LAWBIZ TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) UMOWNIK
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, publikacje elektroniczne,
35 dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem Internetu, rejestracja komunika‑
tów pisemnych i danych, dostarczanie informacji gospodarczych
i handlowych online, 42 elektroniczne przechowywanie plików i do‑
kumenty, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej,
45 pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi wsparcia prawnego.
(111) 305984
(220) 2017 07 04
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Köln, DE.
(540) DIAMANT
(540)

(210) 473706

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, żółty
(531) 26.03.02, 26.03.04, 26.01.02, 26.04.09, 26.05.16, 26.05.04,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 fondanty, syropy spożywcze, cukier, cukier puder.
(111) 305985
(220) 2017 07 05
(210) 473726
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław, PL.
(540) Sekret piękna
(510), (511) 30 herbata, kawa, napoje, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 35 prowadzenie hur‑
towni i/lub sklepu z artykułami spożywczymi, przemysłowymi oraz
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z herbatami, ziołami, lekami, farmaceutykami, ceramiką użytkową
i ozdobną, wyposażeniem biur, sklepów, hoteli i gospodarstwa do‑
mowego, prowadzenie interesów osób trzecich, doradztwo han‑
dlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, 43 usługi gastro‑
nomiczne w herbaciarniach, kawiarniach, restauracjach, bufetach,
stołówkach, jadłodajniach, klubach.

(111) 305986
(220) 2017 07 05
(210) 473728
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław, PL.
(540) Opowieść wigilijna
(510), (511) 30 herbata, kawa, napoje, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 35 prowadzenie hur‑
towni i/lub sklepu z artykułami spożywczymi, przemysłowymi oraz
z herbatami, ziołami, lekami, farmaceutykami, ceramiką użytkową
i ozdobną, wyposażeniem biur, sklepów, hoteli i gospodarstwa do‑
mowego, prowadzenie interesów osób trzecich, doradztwo han‑
dlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, 43 usługi gastro‑
nomiczne w herbaciarniach, kawiarniach, restauracjach, bufetach,
stołówkach, jadłodajniach, klubach.
(111) 305987
(220) 2017 07 05
(210) 473731
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MACORESCO
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 305988
(220) 2017 07 05
(210) 473737
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław, PL.
(540) Magia świąt
(510), (511) 30 herbata, kawa, napoje, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 35 prowadzenie hur‑
towni i/lub sklepu z artykułami spożywczymi, przemysłowymi oraz
z herbatami, ziołami, lekami, farmaceutykami, ceramiką użytkową
i ozdobną, wyposażeniem biur, sklepów, hoteli i gospodarstwa do‑
mowego, prowadzenie interesów osób trzecich, doradztwo han‑
dlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, 43 usługi gastro‑
nomiczne w herbaciarniach, kawiarniach, restauracjach, bufetach,
stołówkach, jadłodajniach, klubach.
(111) 305989
(220) 2017 07 06
(210) 473764
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) L.rhamnosus GG ATCC 53103
(540)

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak‑
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli, bakterie.
(111) 305990
(220) 2017 07 06
(210) 473781
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) FURMAN TOMASZ INTERKONEKT, Wolbrom, PL.
(540) FIBER
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(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne, kable elektryczne, kable kon‑
centryczne, komputery, łączniki elektryczne, modemy, modemy telefo‑
niczne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki audiowizualne, pamięci
zewnętrzne USB, sprzęt komputerowy, światłowody, urządzenia do ko‑
munikacji wewnętrznej, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia te‑
lewizyjne, odbiorniki telewizji IP, sprzęt do telefonii komputerowej, kable
telefoniczne, przewody telefoniczne, puszki połączeniowe kabli telefo‑
nicznych, oprogramowanie sprzętowe, interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, elektroniczne modu‑
ły ładowalne, stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki sygnałów
elektronicznych, 35 badania rynkowe prowadzone za pośrednictwem
telefonu, marketing telefoniczny, rozliczanie kosztów telefonicznych,
usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic‑
twem telefonu, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, te‑
lefonicznych lub komputerowych, działalność reklamowa w szczegól‑
ności w dziedzinie sieci telematycznych, telefonicznych i internetowych,
procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za
pośrednictwem telefonu lub komputera, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci internet w zakresie przekazywania informacji
o usługach reklamowych, 38 agencje informacyjne, fora (pokoje roz‑
mów) dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji,
komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światło‑
wodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nada‑
wanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połą‑
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elek‑
troniczna, 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 interneto‑
wych online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze (radio, telefon
lub inne środki łączności elektronicznej), usługi telefoniczne, usługi tele‑
konferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania usługi
do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyj‑
ne), wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wy‑
najem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do
globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do prze‑
syłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnienie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja video na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja video na żądanie, wynajem odbiorników radio‑
wych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, usługi w zakresie
nauczania poprzez telefon i Internet, 42 hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, wy‑
pożyczanie oprogramowania, aktualizacja i instalacja oprogramowania,
rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym (po‑
moc techniczna), prowadzenie portali internetowych w zakresie promo‑
wania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, usługi w za‑
kresie badania i projektowania sprzętu komputerowego.
(111) 305991
(220) 2017 07 06
(210) 473809
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY, Warszawa, PL.
(540) prasa+ siła marki
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, szary
(531) 29.01.13, 26.04.04, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 24.17.05
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(510), (511) 16 broszury, czasopisma, druki, dzienniki, formularze,
gazety, kalendarze, kartki okolicznościowe, katalogi, koperty, mate‑
riały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, notesy, okładki na doku‑
menty, ołówki, papier, plansze, plakaty reklamowe, prospekty, przy‑
bory do pisania, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, szyldy
z papieru lub z tektury i kartonu, torebki do pakowania z papieru lub
z tworzyw sztucznych, zakładki do książek, 35 usługi w zakresie bada‑
nia opinii publicznej i badania rynku prasowego, kolumny reklamo‑
we w prasie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży, publikowanie i rozpowszechnianie tekstów i ogłoszeń
reklamowych, reklama osób trzecich, reklama prasowa, radiowa, te‑
lewizyjna i internetowa, transkrypcja informacji,, 41 organizowanie
i prowadzenie konkursów i plebiscytów, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
publikowanie materiałów multimedialnych online, 42 tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, prace badawczo‑rozwojowe
w zakresie rynku prasowego, zwłaszcza reklam prasowych i czytel‑
nictwa prasy, przechowywanie danych online, interaktywne usługi
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie
się swoimi treściami i obrazami w trybie online.

(111) 305992
(220) 2017 07 07
(210) 473840
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril exclusive sofia
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające za‑
pachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w od‑
świeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 305993
(220) 2017 07 07
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) donatello extravaganzza
(510), (511) 30 pizza, spody do pizzy.

(210) 473841

(111) 305994
(220) 2017 07 07
(210) 473842
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril exclusive
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające za‑
pachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w od‑
świeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 305995
(220) 2017 07 07
(210) 473867
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) TELEMEDYCYNA SILVERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław, PL.
(540) medivio
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomia‑
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy‑
daktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza‑
nia dźwięku lub obrazów, magnetyczne i niemagnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych, nagrania
dźwięków i obrazów na wszelkich nośnikach, komputery, oprogramo‑
wanie komputerowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe pozwa‑
lające na ładowanie, pobieranie, udostępnianie, wysyłanie, wyświe‑
tlanie, znakowanie, blogowanie, transmisję strumieniową, wysyłanie
hiperłączy, dzielenie się lub dostarczanie mediów elektronicznych lub
informacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i syste‑
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mów łącznościowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, opro‑
gramowanie komputerowe dla platformy z systemem telemedycz‑
nym, programy komputerowe wykorzystywane dla realizacji zadań
telemedycyny, programy komputerowe do zbierania, przechowywa‑
nia analiz wyników badań w tym medycznych, naukowych, statystycz‑
nych, programy komputerowe do zarządzania jednostkami świadczą‑
cymi usługi medyczne i rehabilitacyjne, programy komputerowe do
zbierania, przechowywania i wstępnej analizy wyników badań, w tym
medycznych, naukowych, statystycznych, programy komputerowe
do katalogowania danych jednostek świadczących usługi medyczne
i rehabilitacyjne, danych pacjentów, wyników badań medycznych,
danych no temat prowadzonych procesów leczenia i rehabilitacji,
10 przyrządy i urządzenia lekarskie i telemedyczne do rejestrowania
i przesyłania parametrów życiowych i funkcji organizmu i/lub sygna‑
łów biologicznych wykorzystywane w telemedycynie, 35 reklama,
marketing, telemarketing, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia,
zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą w zakresie
opieki zdrowotnej i społecznej, prace biurowe, badania rynkowe,
badania opinii publicznej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, komputerowe zarządzanie plikami, gromadzenie, sys‑
tematyzowanie i analiza danych w bazach danych, przechowywanie
danych, zarządzanie danymi na serwerach i w sieciach komputero‑
wych, gromadzenie i archiwizowanie danych medycznych, doku‑
mentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych,
także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów
łącznościowych, zarządzanie danymi medycznymi, dokumentami
medycznymi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycznymi,
także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów
łącznościowych, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycz‑
nej, w szczególności elektronicznej dokumentacji pacjenta, sprzedaż
urządzeń medycznych, w szczególności przenośnych urządzeń me‑
dycznych i urządzeń do telemedycyny, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi łączności, usługi radiotelefonii komórkowej, połączenia teleko‑
munikacyjne z siecią komputerową, przesyłanie danych tekstowych,
audio i wideo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
i systemów łącznościowych, usługi przesyłania danych w postaci
dźwięku, pismo i obrazu za pośrednictwem systemów teleinforma‑
tycznych i systemów łącznościowych, wypożyczanie urządzeń tele‑
komunikacyjnych, usługi zapewniania dostępu do informacji w Inter‑
necie, udostępnianie programów komputerowych w sieciach danych,
zapewnianie dostępu do baz danych, które zapisują dane dotyczące
lokalizacji przedmiotu lub osoby, informacje dotyczące funkcji i pa‑
rametrów życiowych, informacje medyczne o stanie zdrowia, zapew‑
nianie użytkownikom dostępu do portali i platform internetowych,
przesyłanie danych pomiarowych z czujników do nadajników i stacji
bazowych sieci komunikacyjnych w celu pomiaru danych dotyczą‑
cych funkcji i parametrów życiowych organizmu, przesyłanie danych
wykorzystywanych w leczeniu za pośrednictwem systemów telein‑
formatycznych i systemów łącznościowych, przesyłanie wiadomości,
danych, dokumentów, w szczególności danych medycznych, doku‑
mentów medycznych, orzeczeń lekarskich, diagnoz medycznych,
raportów medycznych, raportów lekarskich i raportów opiekunów
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącz‑
nościowych, 42 usługi w zakresie badań naukowych w dziedzinie
chemii, formacji i biologii, usługi w zakresie badań bakteriologicz‑
nych, usługi w zakresie badań analiz chemicznych, publikacje elektro‑
niczne do pobrania dostarczane on‑line z baz danych lub z Interne‑
tu, publikacje elektroniczne no wszelkich nośnikach, projektowanie
i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego do zastoso‑
wań telemedycznych, sporządzanie, ustalanie, mierzenie i transmisja
danych medycznych, dokumentów medycznych za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, prze‑
twarzanie danych „w chmurze”, w szczególności danych medycznych,
dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycz‑
nych, w tym w systemach teleinformatycznych i systemach łączno‑
ściowych, elektroniczne zapisywanie danych, w szczególności da‑
nych medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich
i diagnoz medycznych, w tym w systemach teleinformatycznych
i systemach łącznościowych, zabezpieczenie danych, w szczególności
zewnętrzne zabezpieczenie danych, danych medycznych, dokumen‑
tów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, w tym
w systemach teleinformatycznych i systemach łącznościowych, tech‑
niczne zarządzanie obrazami i dokumentami w zakresie danych me‑
dycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz
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medycznych w tym w systemach teleinformatycznych i systemach
łącznościowych, 44 usługi medyczne, pielęgniarskie i dentystyczne,
porady w zakresie farmakologii, opieka zdrowotna, porady psycholo‑
giczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, ośrodki zdro‑
wia, opieka pielęgniarska, medyczna, usługi telemedyczne, usługi te‑
lemedycznego centrum serwisowego, monitoringu telemedycznego,
telemedyczna opieka nad pacjentami, diagnostyka telemedyczna,
w szczególności za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
i systemów łącznościowych, telefoniczna opieka lekarska oraz służby
ratownicze z zakresu telemedycyny, usługi doradcze w zakresie zdro‑
wia, gromadzenie i udostępnianie informacji do celów doradztwa
w zakresie wspierania zdrowia, zapobiegania chorobom i w zakresie
danych chorób za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
i systemów łącznościowych, prowadzenie telefonicznej informacji
zdrowotnej, poradnictwo dietetyczne i żywieniowe, sporządzanie
raportów medycznych, raportów lekarskich i raportów opiekunów,
także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów
łącznościowych, wypożyczanie, wynajmowanie urządzeń medycz‑
nych, w szczególności przenośnych urządzeń medycznych i urządzeń
do telemedycyny.

(111) 305996
(220) 2017 07 10
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) EUROVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelce Górne, PL.
(540) Pro Acid Pack
(540)

(210) 473931

(531) 24.17.20, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 1 biologiczne preparaty do celów innych niż medycz‑
ne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pa‑
sożytom], środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], środki
chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in‑
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom], kwasy tłuszczowe,
kwas ortofosforowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych,
kwas mrówkowy, kwas mlekowy, enzymy mlekowe do celów che‑
micznych, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, kwasy, mi‑
neralne kwasy, emulgatory, kwas octowy drzewny [ocet drzewny
surowy, kwaśna woda], preparaty bakteryjne do celów innych, niż
medyczne lub weterynaryjne, 5 preparaty bakteriologiczne do ce‑
lów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do ce‑
lów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury
mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty z mikroelementów dla ludzi i zwierząt, suplementy diety
dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty do mycia zwierząt,
mineralne suplementy diety, 31 preparaty zwiększające niesienie się
drobiu, kiszonki [pokarm dla zwierząt], pasza dla zwierząt tucznych,
pasze, pasze dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, po‑
karm dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych
zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwie‑
rząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniają‑
ce dla zwierząt, zwierzęta żywe.
(111) 305997
(220) 2017 07 11
(210) 473965
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOM POD 6
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności go‑
spodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do
prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlo‑
kalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i insta‑
lacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie
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instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakre‑
sie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie
budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów inży‑
nierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji
i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biuro‑
wych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomiesz‑
czeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.

(111) 305998
(220) 2017 07 11
(210) 473966
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOM POD SZÓSTKĄ
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do
prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.
(111) 305999
(220) 2017 07 11
(210) 473967
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 6 DOM POD SZÓSTKĄ Kameralnie na Żoliborzu
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 27.07.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj., usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności go‑
spodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do
prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlo‑
kalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i insta‑
lacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie
instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakre‑
sie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie
budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów inży‑
nierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji
i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biuro‑
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wych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomiesz‑
czeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.

(111) 306000
(220) 2017 07 12
(210) 473995
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, PL.
(540) GRAN HOLDING
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12, 01.17.01
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, porady odnośnie
handlu wymiennego, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe w za‑
kresie marketingu internetowego, usługi konsultingowe związane
z zarządzaniem, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, pośred‑
nictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, po‑
średnictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośred‑
nictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, dostarczanie
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elek‑
tronicznego, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagraniczne‑
go, usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu.
(111) 306001
(220) 2017 07 12
(210) 474001
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ASTELOC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 306002
(220) 2017 07 12
(210) 474005
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) JARMOLIŃSKA‑MIKULISZYN DARIA, Nowe Żabno, PL.
(540) A Kilo self service restaurant
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.01.04
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem (catering).
(111) 306003
(220) 2017 07 12
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) GRABSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) ASFALT records
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.02

(210) 474006
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(510), (511) 9 płyty gramofonowe, płyty winylowe, płyty długogra‑
jące, płyty nagrywalne laserem, płyty z nagraniami dźwiękowymi,
cyfrowe taśmy audio, kasety taśmowe audio, płyty kompaktowe au‑
dio, nagrania audio i wideo, taśmy zawierające nagrania audio, pliki
muzyczne do pobierania, 41 produkcja radiowa, filmowa i telewizyj‑
na, doradztwo w zakresie produkcji muzyki, publikowanie książek,
publikowanie elektroniczne książek i periodyków, informacja o im‑
prezach, produkcja rozrywki audio, realizacja nagrań audiowizual‑
nych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań wzor‑
cowych [master] audio, usługi publikowania cyfrowych materiałów
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, udostępnianie muzyki cyfro‑
wej z Internetu.

(111) 306004
(220) 2017 07 12
(210) 474007
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) seyo KiDS
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony, niebieski, żółty
(531) 29.01.15, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry
maseczki do twarzy, podkłady barwiące, pudry do makijażu, pudry
po kąpieli, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy, wody
toaletowe, wody kolońskie, środki do kąpieli i pod prysznic, środki
do pielęgnacji włosów, w tym: środki do barwienia i rozjaśniania
włosów, środki do trwałej ondulacji, środki do prostowania wło‑
sów, środki do stylizacji/utrwalania fryzury jak: lakiery, pianki, żele,
woski i brylantyny środki do mycia włosów jak szampony, w tym
przeciwłupieżowe, balsamy i odżywki do włosów, środki do maki‑
jażu i demakijażu, środki przeznaczone do pielęgnacji i malowania
ust, środki przeznaczone do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny zewnętrznych narządów płciowych, środki do pielęgna‑
cji zębów i higieny jamy ustnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki
do rozjaśniania skóry, środki przeciw zmarszczkom, środki przeciw‑
potne, antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó‑
ry, saszetki zapachowe do bielizny, kosmetyki, płyny kosmetyczne,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, mydła dezynfekujące,
mydło do golenia, mydełka, mydła lecznicze, mydła migdałowe,
mydła przeciwpotowe, mydło przeciwpotowe do stóp, preparaty
do golenia, dezodoranty dla ludzi, produkty perfumeryjne, woda
utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, produkty to‑
aletowe, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki upiększające, su‑
che szampony, 5 chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
majtki higieniczne, podpaski higieniczne, intymne preparaty nawil‑
żające, kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania
owadów, środki tamujące krwawienia, lepy na muchy, taśmy na mu‑
chy, środki do tępienia much, preparaty farmaceutyczne przeciwłu‑
pieżowe, wkładki ochronne do majtek, artykuły higieniczne, papier
przeciwmolowy, preparaty przeciwmolowe, preparaty farmaceu‑
tyczne do pielęgnacji skóry, odświeżacze do ubrań i tkanin, sole do
kąpieli mineralnych, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych,
woda termalna, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, pla‑
stry przylepne, plastry samoprzylepne, dziecięce pielucho‑majtki,
dziecięce pieluchy, dziecięce pieluszki, środki medyczne przeciw
poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, podpaski,
tampony higieniczne, tampony menstruacyjne, wkładki laktacyjne,
suplementy diety, suplementy żywnościowe, probiotyki (suple‑
menty), mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
mineralne suplementy odżywcze, suplementy dietetyczne, suple‑
menty ziołowe w płynie, suplementy diety składające się z witamin,
produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, 8 elektryczne
lub nieelektryczne przybory do depilacji, nieelektryczne polerki do
paznokci, pilniki do paznokci, pilniki płytkowe do paznokci, cążki do
obcinania paznokci, nożyczki, przybory ręczne do kręcenia włosów,
ręczne przyrządy nożycowe, zestawy do manicure, elektryczne ze‑
stawy do manicure, zestawy do pedicure, pęsety i szczypce do depi‑
lacji, pęsety i szczypce do wycinania skórek, pincety, zalotki, 14 biżu‑
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teria, biżuteria‑bransoletki, biżuteria‑breloczki, breloczki do kluczy
ozdobne, biżuteria‑broszki, kolczyki, biżuteria‑łańcuszki, biżuteria
‑medaliony, biżuteria‑naszyjniki, biżuteria‑ ozdoby, 16 banery wysta‑
wowe wykonane z kartonu i papieru, bony towarowe i upominkowe,
broszury, cenniki, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych,
chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe do użytku kosmetycz‑
nego, czasopisma o tematyce ogólnej, drukowane papierowe tablice
reklamowe, kalendarze, książki, notesy, katalogi, materiały opakowa‑
niowe wykonane z kartonu i tektury, publikacje drukowane, publika‑
cje promocyjne i reklamowe, szyldy reklamowe z papieru lub z karto‑
nu, reklamy drukowane, ulotki reklamowe, 21 grzebienie, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, szczotki, szczotki do butów, szczo‑
teczki do brwi, szczoteczki do paznokci, wyroby szczotkarskie, szczo‑
teczki do zębów, gąbki do celów domowych, gąbki do makijażu, gąb‑
ki toaletowe, pędzle do golenia, kosmetyczki na przybory toaletowe,
przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, mydelniczki, naczynia na mydło, przyrządy do
demakijażu, wykałaczki, 26 dekoracyjne akcesoria do włosów, klam‑
ry do włosów, ozdoby do włosów, papiloty, spinki do włosów, wsuwki
do włosów, kokardy do włosów, szpilki do włosów, treski z włosów,
czepki do farbowania włosów, warkocze z włosów, 35 prenumerata
gazety dla osób trzecich, badania opinii publicznej, analizy rynkowe,
analizy kosztów, badania rynku, badania marketingowe, dekoracja
wystaw sklepowych, zapewnienie platformy internetowej dla na‑
bywców i sprzedawców towarów i usług, dekorowanie wystaw skle‑
powych, tworzenie tekstów reklamowych i komunikatów, sprzedaż
i promocja dla osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów reklamo‑
wych, rekrutacja personelu.

(111) 306005
(220) 2017 07 12
(210) 474009
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) FUNDACJA BIEGOWY.GURU, Krynica Zdrój, PL.
(540) VIRTUTI MILITARI BIEG HONORU
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 41 instruktaże, kultura fizyczna, organizowanie zawo‑
dów sportowych.
(111) 306006
(220) 2017 07 12
(210) 474010
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) natura Inspiruje
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry,
maseczki do twarzy, podkłady barwiące, pudry do makijażu, pudry
po kąpieli, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy, wody
toaletowe, wody kolońskie, środki do kąpieli i pod prysznic, środki
do pielęgnacji włosów, w tym: środki do barwienia i rozjaśniania
włosów, środki do trwałej ondulacji, środki do prostowania włosów,
środki do stylizacji / utrwalania fryzury jak: lakiery, pianki, żele, wo‑
ski i brylantyny, środki do mycia włosów jak szampony, w tym prze‑
ciwłupieżowe, balsamy i odżywki do włosów, środki do makijażu
i demakijażu, środki przeznaczone do pielęgnacji i malowania ust,
środki przeznaczone do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny zewnętrznych narządów płciowych, środki do pielęgna‑
cji zębów i higieny jamy ustnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samo opalania, środki
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do rozjaśniania skóry, środki przeciw zmarszczkom, środki przeciw‑
potne, antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
saszetki zapachowe do bielizny, kosmetyki, płyny kosmetyczne, pre‑
paraty kąpielowe do celów higienicznych, mydła dezynfekujące, my‑
dło do golenia, mydełka, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła
przeciwpotowe, mydło przeciwpotowe do stóp, preparaty do gole‑
nia, dezodoranty dla ludzi, produkty perfumeryjne, woda utleniona
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, produkty toaletowe,
płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki upiększające, suche szam‑
pony, 5 chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, majtki
higieniczne, podpaski higieniczne, intymne preparaty nawilżające,
kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owa‑
dów, środki tamujące krwawienia, lepy na muchy, taśmy na muchy,
środki do tępienia much, preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżo‑
we, wkładki ochronne do majtek, artykuły higieniczne, papier prze‑
ciwmolowy, preparaty przeciwmolowe, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, odświeżacze do ubrań i tkanin, sole do kąpieli
mineralnych, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, woda
termalna, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, plastry przy‑
lepne, plastry samoprzylepne, dziecięce pielucho‑majtki, dziecięce
pieluchy, dziecięce pieluszki, środki medyczne przeciw poceniu się,
środki medyczne przeciw poceniu się stóp, podpaski, tampony hi‑
gieniczne, tampony menstruacyjne, wkładki laktacyjne, suplementy
diety, suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), mineral‑
ne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne su‑
plementy odżywcze, suplementy dietetyczne, suplementy ziołowe
w płynie, suplementy diety składające się z witamin, produkty far‑
maceutyczne do użytku okulistycznego, 16 banery wystawowe wy‑
konane z kartonu i papieru, bony towarowe i upominkowe, broszury,
cenniki, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki
higieniczne, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, czaso‑
pisma o tematyce ogólnej, drukowane papierowe tablice reklamowe,
kalendarze, książki, notesy, katalogi, materiały opakowaniowe wyko‑
nane z kartonu i tektury, publikacje drukowane, publikacje promo‑
cyjne i reklamowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, rekla‑
my drukowane, ulotki reklamowe, 21 grzebienie, grzebienie o rzadko
rozstawionych zębach, szczotki, szczotki do butów, szczoteczki do
brwi, szczoteczki do paznokci, wyroby szczotkarskie, szczoteczki do
zębów, gąbki do celów domowych, gąbki do makijażu, gąbki toaleto‑
we, pędzle do golenia, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybory
kosmetyczne, przybory toaletowe, kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, mydelniczki, naczynia na mydło, przyrządy do demaki‑
jażu, wykałaczki, 35 prenumerata gazety dla osób trzecich, badania
opinii publicznej, analizy rynkowe, analizy kosztów, badania rynku,
badania marketingowe, dekoracja wystaw sklepowych, zapewnie‑
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, dekorowanie wystaw sklepowych, tworzenie tekstów re‑
klamowych i komunikatów, sprzedaż i promocja dla osób trzecich,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, kolportaż pró‑
bek, uaktualnianie materiałów reklamowych, rekrutacja personelu.

(111) 306007
(220) 2017 07 12
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) LORENS ANTONI FPUH, Zielonki, PL.
(540) TITANIUM
(540)

(210) 474011

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.05, 24.13.04
(510), (511) 14 zegary i zegarki, budziki.
(111) 306008
(220) 2017 07 12
(210) 474015
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) COSTA COFFEE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Jesz Fresh
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, koktajle mleczne,
napoje na bazie mleka i przetworów mlecznych, jogurty, sery, artykuły
nabiałowe, wędliny, mięso i ryby pieczone i grillowane, przetworzone
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orzechy, warzywa przetworzone, przetworzone grzyby, warzywa kon‑
serwowane, warzywa grilowane, warzywa duszone i gotowane, za‑
piekanki (żywność), zupy, chipsy owocowe, 30 herbata, kawa, dodatki
smakowe kawowe, napoje na bazie kawy, substytuty kawy, kakao, na‑
poje na bazie kakao, wyroby kakaowe, czekolada do picia, herbatniki,
chleb, bułeczki, ciastka, preparaty zbożowe, czekolada, cykoria jako
substytut kawy, wyroby cukiernicze, ciasteczka kruche, mrożony jo‑
gurt (lody spożywcze), lody, lód, sorbety, herbatki ziołowe nie do celów
leczniczych, herbatki owocowe, ciasteczka, ciasta, croissanty, kanapki
w tym kanapki zwijane typu wrap, quiche i naleśniki, tortille, cukier,
słodycze, tarty, gofry, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 31 owoce
świeże, owoce cytrusowe świeże, pomarańcze, 32 napoje bezalkoho‑
lowe, woda do picia, soki owocowe, koktajle owocowe, sorbety w po‑
staci napojów, lemoniady, 43 dostarczanie żywności i napojów, usługi
restauracyjne, usługi barów przekąskowych, usługi restauracji przygo‑
towujących żywność na wynos, usługi kawiarni, usługi kafeterii, usługi
barów kawowych, usługi jadłodajni, usługi cateringowe.

(111) 306009
(220) 2017 07 12
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) ŁABNO TOMASZ, Tarnów, PL.
(540) baby safe breath
(540)

(210) 474017

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace ortopedyczne, materace ortopedyczne
zapobiegające tworzeniu odleżyn, poduszki ortopedyczne, 20 ma‑
terace piankowe, materace z pianki retykulowanej, poduszki dla nie‑
mowląt, kojce tekstylne dla niemowląt, nakładki na materace, ochra‑
niacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych.
(111) 306010
(220) 2017 07 12
(210) 474021
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) COSTA COFFEE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) JESZ FRESH RĘCZNIE ROBIONE KAŻDEGO DNIA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.04.04, 26.11.25
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, koktajle mleczne,
napoje na bazie mleka i przetworów mlecznych, jogurty, sery, arty‑
kuły nabiałowe, wędliny, mięso i ryby pieczone i grillowane, prze‑
tworzone orzechy, warzywa przetworzone, przetworzone grzyby,
warzywa konserwowane, warzywa grilowane, warzywa duszone
i gotowane, zapiekanki (żywność), zupy, chipsy owocowe, 30 herba‑
ta, kawa, dodatki smakowe kawowe, napoje na bazie kawy, substytu‑
ty kawy, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby kakaowe, czekolada
do picia, herbatniki, chleb, bułeczki, ciastka, preparaty zbożowe, cze‑
kolada, cykoria jako substytut kawy, wyroby cukiernicze, ciasteczka
kruche, mrożony jogurt (lody spożywcze), lody, lód, sorbety, herbat‑
ki ziołowe nie do celów leczniczych, herbatki owocowe, ciasteczka,
ciasta, croissanty, kanapki w tym kanapki zwijane typu wrap, quiche
i naleśniki, tortille, cukier, słodycze, tarty, gofry, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, 31 owoce świeże, owoce cytrusowe świeże, po‑
marańcze, 32 napoje bezalkoholowe, woda do picia, soki owocowe,
koktajle owocowe, sorbety w postaci napojów, lemoniady, 43 dostar‑
czanie żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi barów prze‑
kąskowych, usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos,
usługi kawiarni, usługi kafeterii, usługi barów kawowych, usługi ja‑
dłodajni, usługi cateringowe.

2040

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 306011
(220) 2017 07 13
(210) 474037
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 04
(732) ELAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) npt nowoczesny pion techniczny
(540)

Kolor znaku: szary, błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 27.01.01
(510), (511) 16 wyroby z papieru, kartonu, a w szczególności: druki,
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), afisze, pla‑
katy z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, albumy,
almanachy jako roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, arty‑
kuły papiernicze, atlasy, bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania,
bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiew‑
ki papierowe, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje,
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstyl‑
nego, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami,
karton, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe
jako artykuły papiernicze, karty pocztowe, karty zawiadomień jako
artykuły piśmienne, karty, katalogi, komiksy, koperty jako artyku‑
ły piśmienne, książeczki, książki, magazyny, mapy geograficzne,
mapy, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do
rysowania, materiały drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
jako materiały piśmienne, notatniki oraz notesy, notesy podręczne,
obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy, papier do pi‑
sania, podręczniki jako książki, prospekty, przybory do pisania, przy‑
rządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
rejestry, księgi główne jako książki, reprodukcje graficzne, rozkłady,
repertuary godzinowe drukowane, segregatory, skoroszyty, teczki,
materiały konferencyjne, 35 reklama, zarządzanie w działalności go‑
spodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biuro‑
we, agencje importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej
i gospodarczej, agencje public relations, agencje reklamowe, analizy
kosztów, analizy rynku, audyt przedsiębiorstw, badania marketingo‑
we, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych w szczególności próbek, druków, prospektów,
broszur, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, eko‑
nomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsu‑
mentom jako punkty informacji konsumenckiej, handlowe wyceny,
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, kompute‑
rowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, obróbka tekstów,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, orga‑
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo‑
wymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwa‑
nia w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prenumerata gazet dla osób trzecich, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla‑
mowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów re‑
klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szcze‑
gólności próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania i sondaże opinii, sorto‑
wanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
przeglądu prasy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ‑
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kach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on
‑line, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci teleko‑
munikacyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowanie
patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach, 38 telekomu‑
nikacja, agencje informacyjne, agencje prasowe, informacja o tele‑
komunikacji, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji,
poczta elektroniczna, przekazywanie on‑line kartek z życzeniami,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do baz danych, przy‑
dzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z tele‑
zakupami, transmisja plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję
kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów interne‑
towych, udostępnianie internetowych chatroomów, udostępnianie
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem tele‑
komunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych jako telekomunikacja,
usługi wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej
sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie te‑
lefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypo‑
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do
globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze poprzez
radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej, usługi zapew‑
niania dostępu do treści stron internetowych i portali, prowadzenie
portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, 41 na‑
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, do‑
radztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
edukacja jako nauczanie, edukacja, fotografie, fotoreportaże, infor‑
macja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informa‑
cja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje o wypoczynku,
instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne jako pokazy, montaż taśm wideo, nagrywa‑
nie filmów na taśmach wideo, nauczanie korespondencyjne, ob‑
sługa sal kinowych, organizowanie balów, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
i obsługa zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako
szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako
szkolenia, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii,
organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie spekta‑
kli jako impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, pisanie tekstów, inne niż reklamowe, planowanie przyjęć
z zakresu rozrywki, produkcja filmów innych niż reklamowe, produk‑
cja 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, radiowe programy rozrywkowe, tłumaczenia,
usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficzne‑
go publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie,
użytkowanie sal kinowych, wydawanie katalogów innych niż rekla‑
mowe, wydawanie materiałów konferencyjnych, broszur, plakatów,
ulotek.

(111) 306012
(220) 2017 07 13
(210) 474043
(151) 2018 01 16
(441) 2017 08 16
(732) GOSPODARSTWO ROLNE W GÓRZE ROPCZYCKIEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Ropczycka, PL.
(540) Góra Ropczycka Gospodarstwo Rolne
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 05.03.13, 26.13.25
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(510), (511) 29 kaszanka, mięso i wędliny, szynka, wieprzowina, kieł‑
basa.

(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz su‑
rowce naturalne‑dodatki chemiczne do nawozów.

(111) 306013
(220) 2017 07 13
(210) 474044
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) A.D. 1891 SOPLICA Przepalana
‑Z SUSZEM OWOCOWYM
‑KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ SC B Kasprowicz JAKOŚĆ

GWARANTOWANA
(540)

(111) 306017
(220) 2017 07 13
(210) 474063
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) GRAN‑PIK LIWOCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzozów, PL.
(540) CIASTO gościnne z kremem i nadzieniem truskawkowym
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony,
zielony, biały, żółty, różowy, szary, czarny
(531) 08.01.09, 08.01.15, 05.07.08, 11.03.04, 11.03.09, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 piernik, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze.

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, złoty, ciemnoczerwony,
żółty, beżowy, czerwony
(531) 05.07.14, 07.01.09, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 24.03.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 306014
(220) 2017 07 13
(210) 474048
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) PAF
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwie‑
rząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, preparaty zbożowe będące
paszą dla zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
jako pasza dla zwierząt.
(111) 306015
(220) 2017 07 13
(210) 474049
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL.
(540) Akademickie Radio Kampus
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania opinii i badanie
rynku, reklama radiowa, uaktualnienie materiałów reklamowych,
publikowanie testów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na
cele reklamowe, 38 emisja i rozpowszechnianie programów radio‑
wych, zbieranie i przekazywanie informacji, 41 usługi studia nagrań,
montaż programów radiowych, usługi związane z pisaniem scenariu‑
szy, nagrywaniem i prowadzeniem radiowych programów rozryw‑
kowych, edukacyjnych, naukowych, artystycznych, informacyjnych,
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferen‑
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i konkursów, usługi
w zakresie nauczania, informacji o edukacji, imprezach rozrywko‑
wych i rekreacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 306016
(220) 2017 05 22
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) JANUS.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) PL bio
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.01, 27.05.01

(210) 474057

(111) 306018
(220) 2017 07 13
(210) 474064
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) GRAN‑PIK LIWOCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzozów, PL.
(540) gościnne
(510), (511) 30 piernik, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze.
(111) 306019
(220) 2017 07 13
(151) 2018 01 16
(441) 2017 08 16
(732) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 474069

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 24.01.03, 05.07.02, 24.09.02, 01.15.15, 26.11.02,
26.11.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 306020
(220) 2017 07 13
(210) 474072
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) trójkowy top wszech czasów
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski kompute‑
rowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub re‑
produkcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalenda‑
rze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły
papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wyko‑
rzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogło‑
szeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, usługi
w zakresie organizowania pokazów w celach handlowych oraz w ce‑
lach promocyjnych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, 38 usługi telekomuni‑
kacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadze‑
nia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
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plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy‑
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radio‑
wych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania im‑
prez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie na‑
grywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usłu‑
gi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko‑
wych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże
fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych,
42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących reali‑
zacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane
z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu in‑
formacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, pro‑
gnozy meteorologiczne.

(111) 306021
(220) 2017 07 13
(210) 474082
(151) 2018 01 17
(441) 2017 08 16
(732) POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) YACHT PARK
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 01.15.24, 18.03.23, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 12 jachty, pojazdy do poruszania się po wodzie, 36 ad‑
ministrowanie domami czynszowymi, pobieranie czynszu, wynajem
mieszkań, wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie nie‑
ruchomością, majątek nieruchomy (zarządzanie), dzierżawa majątku
nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wycena nie‑
ruchomości.
(111) 306022
(220) 2017 07 13
(210) 474083
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) NOBO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 foldery, publikacje drukowane, czasopisma, periody‑
ki, książki, broszury, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażo‑
we, 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, ocena ryzyka ubez‑
pieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, maklerstwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
tworzenia i obsługi funduszy emerytalnych, usługi akwizycji na rzecz
otwartych funduszy emerytalnych, informacja o ubezpieczeniach,
doradztwo ubezpieczeniowe, wycena finansowa majątku ruchome‑
go i nieruchomego dla celów ubezpieczeń, organizowanie i prowa‑
dzenie działań dotyczących ubezpieczeń, mających na celu ustalanie
rozmiaru szkód, zabezpieczanie praw regresowych i dochodzenie
roszczeń, likwidacja szkód ubezpieczeniowych, usługi finansowe
i inwestycje kapitałowe, w tym związane z działalnością ubezpie‑
czeniową, sponsorowanie finansowe, emisja i obsługa kart stałego
klienta, przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer funduszy,
pośrednictwo w handlu i wynajmie nieruchomości i mieszkań, admi‑
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi brokerskie w za‑
kresie ubezpieczeń, wydawanie i wykupywanie talonów, żetonów
i kuponów wartościowych, usługi finansowe polegające na zapew‑
nianiu udogodnień kredytowych, sponsorowanie finansowe, zbie‑
ranie funduszy na cele dobroczynne, wszystkie wyżej wymienione
usługi świadczone także za pośrednictwem telekomunikacji, Inter‑
netu i mediów elektronicznych, 41 usługi w zakresie organizowania
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i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, pokazów, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w ce‑
lach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedial‑
nych i internetowych, usługi wydawnicze.

(111) 306023
(220) 2017 07 13
(210) 474085
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) top wszech czasów
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski kompute‑
rowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub re‑
produkcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalenda‑
rze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły
papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wyko‑
rzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogło‑
szeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, usługi
w zakresie organizowania pokazów w celach handlowych oraz w ce‑
lach promocyjnych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, 38 usługi telekomuni‑
kacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadze‑
nia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy‑
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radio‑
wych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania im‑
prez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie na‑
grywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usłu‑
gi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko‑
wych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże
fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych,
42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących reaU‑
zacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane
z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu in‑
formacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, pro‑
gnozy meteorologiczne.
(111) 306024
(220) 2017 07 13
(210) 474086
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) pytania z kosmosu
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski kompute‑
rowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub re‑
produkcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalenda‑
rze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły
papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wyko‑
rzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogło‑
szeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, usługi
w zakresie organizowania pokazów w celach handlowych oraz w ce‑
lach promocyjnych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
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dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, 38 usługi telekomuni‑
kacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadze‑
nia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy‑
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radio‑
wych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania im‑
prez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie na‑
grywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usłu‑
gi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko‑
wych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże
fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych,
42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących reali‑
zacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane
z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu in‑
formacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, pro‑
gnozy meteorologiczne.

(111) 306025
(220) 2017 07 13
(210) 474100
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA
AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, PL.; COMPENSA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, PL.
(540) BENEFIA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.03, 24.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczenia, informacje w sprawach ubezpieczeń.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 306026
(220) 2017 07 17
(210) 474203
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) PIETRZAK KRZYSZTOF ANDAPOL, Płock, PL.
(540) ANDAPOL
(510), (511) 20 akcesoria do przechowywania ubrań altany [meble],
bankowe lady, barki [meble], bezpieczne łóżeczka dziecięce, biblio‑
teczki [regały na książki], biurka, biurka do celów biurowych, biurka
i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regulacją wysokości, blaty
[części mebli], blaty kuchenne, blaty na szafki, blaty na szafki przezna‑
czone do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty stołowe,
blaty wierzchnie do szafek, boazeria meblarska, bramki zabezpiecza‑
jące dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt,
dzieci i zwierząt domowych [meble], chodziki dla dzieci, cokoły [me‑
ble], niemetalowe części półek, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do
zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wy‑
kończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli
robionych na wymiar, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do
umieszczania na szafkach wystawowych, dekoracyjne panele drew‑
niane [meble], dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, dopaso‑
wane nakrycia na meble, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka
dziecięcego, dopasowane pokrowce na meble, drewniane komody
pokryte papierem ozdobnym, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi
do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych,
drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli ze
szkła, drzwi do szaf, drzwi przechylne metalowe [części mebli], drzwi
przechylne niemetalowe [części mebli], drzwi przesuwne do mebli,
drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, drzwiczki do mebli, duże wy‑
ściełane fotele, ekrany działowe w formie mebli, elementy dzielące
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przestrzeń [meble], niemetalowe elementy łączące do mebli, elemen‑
ty meblowe, elementy metalowe mebli segmentowych [meble], ele‑
menty mocujące do mebli, niemetalowe, elementy wykończeniowe
szuflad, niemetalowe, fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele fry‑
zjerskie, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym
oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe,
fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty
do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, garderoby, kanapo
‑tapczany, kanapy, kasy [meble sklepowe], kojce, kołyski bujane, osło‑
ny do kominków, komody, komódki z szufladami, komplety mebli do
salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], konstrukcje drewnia‑
ne łóżka, konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kozły [stojaki meblo‑
we], kredensy, toaletki, komody, krzesełka dla niemowląt, krzesła,
krzesła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła konferencyjne, krzesła na
jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła na ramie ślizgowej, krzesła
obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościa‑
mi w poruszaniu się, krzesła składane, krzesła stołowe, krzesła, fotele
z ruchomym oparciem, kufry [szafki], kwietniki [meble], lady sprzeda‑
żowe [meble], leżaki, lustra i lusterka stojące, ławki, ławostoły, ławy
[meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, łazienkowe
umywalki obudowane szafką, łóżeczka dziecięce, łóżka, łóżka do ma‑
sażu, łóżka drewniane, łóżka piętrowe, łóżka przystosowane do użytku
osób z trudnościami w poruszaniu się, łóżka składane dla dzieci, łóżka
szpitalne, łóżka ze schowkiem [szufladami], małe dwuosobowe kana‑
py, meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, me‑
ble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble
dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem rucho‑
wym i inwalidów, meble do eksponowania towarów, meble do oran‑
żerii, meble do pokojów dziecinnych, meble do przechowywania, me‑
ble do salonu, meble do siedzenia, meble do użytku przemysłowego,
meble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble domowe,
meble domowe wykonane z drewna, meble domowe, biurowe i ogro‑
dowe, meble drewniane, meble kuchenne, meble kuchenne do zabu‑
dowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją wyso‑
kości, meble laboratoryjne, meble łazienkowe, meble łączone, meble
metalowe, meble modułowe [kombinowane], meble na miarę (do za‑
budowy), meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble
ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe z aluminium, meble
ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do użytku na
zewnątrz, meble rattanowe, meble sklepowe, meble skórzane, meble
stołówkowe, meble sypialne, meble sypialniane na wymiar (do zabu‑
dowy), meble szkolne, meble tapicerowane, meble w stylu antycz‑
nym, meble wielofunkcyjne, meble wykonane z substytutów drewna,
meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali,
meble wypoczynkowe, meble z opcją zmieniania w łóżka, meble
z przegrodami na butelki [barki], meble z tworzyw sztucznych, meble
zawierające łóżka, meble ze szkła, meblościanki, półki meblowe, meta‑
lowe drzwi do mebli, metalowe przegródki do półek [części mebli],
metalowe przesłony [meble], metalowe ramy łóżek, metalowe szafki
ognioodporne [meble], metalowe szafy na narzędzia, modułowe me‑
ble łazienkowe, modułowe układy półek [meble], moduły biurkowe,
narożniki [meble], niemetalowe części mebli, niemetalowe części pół‑
ek, niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, niemetalowe elementy
łączące do mebli, niemetalowe półki ścienne [meble], niemetalowe
przegródki do półek stanowiące części mebli, niemetalowe regały ma‑
gazynowe [meble], niemetalowe zamykane szafki do przechowywa‑
nia cennych rzeczy [meble], niskie fotele bez podłokietników do sie‑
dzenia przy kominku, nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki
meblowe niemetalowe, okiennice wewnętrzne, panele będące czę‑
ściami mebli, panele drewniane do mebli, panele meblowe, parawany
[meble], podnóżki, półki [meble], półki biblioteczne, półki biurowe,
półki magazynowe, półki metalowe, półki na buty, półki na książki,
półki na żywność, półki niemetalowe [meble], półki prefabrykowane
[meble], półki sklepowe [regały], półki stanowiące meble do pokojów
dziecinnych, półki ścienne [meble], przegrody drewniane do mebli,
niemetalowe przegródki półkowe stanowiące części mebli, prze‑
mieszczalne niemetalowe regały do przechowywania [meble], prze‑
mysłowe stoły robocze, przenośne biurka, przenośne powierzchnie
do pracy [meble], przenośne segmenty eksponujące sprzedawane
towary [meble], przenośne ścianki biurowe, przewijaki, przezroczyste
drzwi niemetalowe do mebli, przymocowane szafki kuchenne, przy‑
twierdzane do ściany niemetalowe półki na narzędzia, pudełka na za‑
bawki [meble], pudła do przechowywania [meble], pufy [meble], pul‑
pity [meble], ramy, regały, regały do przechowywania, regały
drewniane [meble], regały metalowe, regały metalowe (systemy pół‑
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kowe) [meble], regały metalowe [stojaki z półkami], regały na gazety,
regały na rośliny, regały niemetalowe [meble] do celów magazyno‑
wych, regały z metalu [meble], reprodukcje mebli antycznych, rozdzie‑
lacze do szuflad, rozkładane fotele, rozkładane fotele [do siedzenia i spa‑
nia], rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, ruchome biurka,
ruchome ławki, ruchome podstawy [meble], ruchome półki do prze‑
chowywania [meble], segmenty [meble] do wystawiania literatury,
segmenty do przechowywania [meble], segmenty mebli ściennych,
segmenty półek drewnianych [meble], segmenty ścienne metalowe
[meble], siedzenia, siedzenia dla dzieci, składane segmenty wystawo‑
we [meble], skrzynie, skrzynie na narzędzia [meble], skrzynie na narzę‑
dzia, niemetalowe, puste, skrzynki i pudełka na zabawki, skrzynki na
zabawki, sofy, sprzęt biurowy [meble], stanowiska pracy [meble], sta‑
nowiska pracy [siedzenia] dla osób niesprawnych fizycznie i dla osób
z ograniczoną możliwością ruchu, stanowisko pracy z komputerem
[meble], stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, stojaki [meble]
pod telewizor, stojaki do butelek, stojaki do komputerów, stojaki do
przechowywania czasopism [meble], stojaki do wystawiania materia‑
łów [meble], stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych, sto‑
jaki na broń, stojaki na broszury [meble], stojaki na ciężarki do ćwiczeń,
stojaki na drewno opałowe, stojaki na głośniki [meble], stojaki na kore‑
spondencję [meble], stojaki na książki [meble], stojaki na kwiaty, stoja‑
ki na parasole, stojaki na telefony [meble], stojaki na wino [meble],
stojaki na żywność, stojaki obrotowe [meble], stojaki podporowe [me‑
ble], stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki, półki, stoliki, stoliki do her‑
baty, stoliki do przewijania niemowląt, stoliki kawowe, stoliki kompu‑
terowe, stoliki na kółkach do serwowania, stoliki pod drukarki, stoliki
pod maszyny do pisania, stoliki pod umywalkę [meble], stoliki przy
kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki ruchome pod kompu‑
tery, stoliki salonowe, stołki barowe, stołki obrotowe, stoły, blaty do
stołów, stoły biurowe, stoły do jadalni, stoły do pracy, stoły do użytku
w ogrodach, stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły kuchen‑
ne, stoły metalowe, stoły na jednej nodze, stoły piknikowe, stoły przy‑
stosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się,
stoły warsztatowe, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnęko‑
wych i garderób [części mebli], systemy półkowe [regały], szafki, szafki
[części zestawu], szafki do komputerów [meble], szafki do łazienek,
szafki do przechowywania, szafki do sypialni, szafki kartotekowe, szaf‑
ki kasjerskie zamykane z materiałów niemetalowych, szafki kuchenne,
szafki łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami, szafki metalowe,
szafki na akta, szafki na buty, szafki na cokole, szafki na klucze, szafki
na kosze na odpadki, szafki na lekarstwa, szafki na serwisy do herbaty,
szafki na ubrania, szafki na umywalki, szafki nocne, szafki ogniotrwałe,
szafki pod zlewem, szafki ścienne, szafki z lustrami, szafki zamykane,
szafki ze schowkami, szafy, szafy na dokumenty w postaci mebli, nie‑
metalowe szafy narzędziowe [puste], szafy wnękowe, szafy z lustrami,
szezlongi, szuflady, tablice do zawieszania kluczy, taborety, tapczany
wykonane z drewna, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, tap‑
czany wykonane z wikliny, toaletki, trzyczęściowe komplety mebli
[meble], wbudowane szafki, wieszaki na krawaty, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, witryny, wózki
[meble], wyposażenie łazienek w formie mebli, wysokie siedzenia
[meble], zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [me‑
ble], zestawy części [sprzedawane jako całość] do montażu w meble,
zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble,
zestawy mebli, zestawy mebli kuchennych, zewnętrzne meble.
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(510), (511) 20 akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble],
bankowe lady, barki [meble], bezpieczne łóżeczka dziecięce, biblio‑
teczki [regały na książki], biurka, biurka do celów biurowych, biurka
i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regulacją wysokości, blaty
[części mebli], blaty kuchenne, blaty na szafki, blaty na szafki przezna‑
czone do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty stołowe,
blaty wierzchnie do szafek, boazeria meblarska, bramki zabezpieczają‑
ce dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt,
dzieci i zwierząt domowych [meble], chodziki dla dzieci, cokoły [me‑
ble], niemetalowe części półek, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do
zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wy‑
kończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli
robionych na wymiar, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do
umieszczania na szafkach wystawowych, dekoracyjne panele drew‑
niane [meble], dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, dopasowa‑
ne nakrycia na meble, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dzie‑
cięcego, dopasowane pokrowce na meble, drewniane komody
pokryte papierem ozdobnym, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi
do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych,
drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli ze
szkła, drzwi do szaf, drzwi przechylne metalowe [części mebli], drzwi
przechylne niemetalowe [części mebli], drzwi przesuwne do mebli,
drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, drzwiczki do mebli, duże wy‑
ściełane fotele, ekrany działowe w formie mebli, elementy dzielące
przestrzeń [meble], niemetalowe elementy łączące do mebli, elemen‑
ty meblowe, elementy metalowe mebli segmentowych [meble], ele‑
menty mocujące do mebli, niemetalowe, elementy wykończeniowe
szuflad, niemetalowe, fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele fry‑
zjerskie, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym
oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe, fo‑
tele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do
szaf i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, garderoby, kanapo
‑tapczany, kanapy, kasy [meble sklepowe], kojce, kołyski bujane, osło‑
ny do kominków, komody, komódki z szufladami, komplety mebli do
salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], konstrukcje drewnia‑
ne łóżka, konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kozły [stojaki meblo‑
we], kredensy, toaletki, komody, krzesełka dla niemowląt, krzesła, krze‑
sła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła konferencyjne, krzesła na
jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła na ramie ślizgowej, krzesła
obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościa‑
mi w poruszaniu się, krzesła składane, krzesła stołowe, krzesła, fotele
z ruchomym oparciem, kufry [szafki], kwietniki [meble], lady sprzeda‑
żowe [meble], leżaki, lustra i lusterka stojące, ławki, ławostoły, ławy
[meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, łazienkowe
umywalki obudowane szafką, łóżeczka dziecięce, łóżka, łóżka do ma‑
sażu, łóżka drewniane, łóżka piętrowe, łóżka przystosowane do użytku
osób z trudnościami w poruszaniu się, łóżka składane dla dzieci, łóżka
szpitalne, łóżka ze schowkiem [szufladami], małe dwuosobowe kana‑
py, meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, me‑
ble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble
dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem rucho‑
wym i inwalidów, meble do eksponowania towarów, meble do oranże‑
rii, meble do pokojów dziecinnych, meble do przechowywania, meble
do salonu, meble do siedzenia, meble do użytku przemysłowego, me‑
ble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble domowe, me‑
ble domowe wykonane z drewna, meble domowe, biurowe i ogrodo‑
we, meble drewniane, meble kuchenne, meble kuchenne do
zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją
wysokości, meble laboratoryjne, meble łazienkowe, meble łączone,
meble metalowe, meble modułowe [kombinowane], meble na miarę
(do zabudowy), meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble
ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe z aluminium, meble
ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do użytku na
zewnątrz, meble rattanowe, meble sklepowe, meble skórzane, meble
stołówkowe, meble sypialne, meble sypialniane na wymiar (do zabu‑
dowy), meble szkolne, meble tapicerowane, meble w stylu antycznym,
meble wielofunkcyjne, meble wykonane z substytutów drewna, me‑
ble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, meble
wypoczynkowe, meble z opcją zmieniania w łóżka, meble z przegro‑
dami na butelki [barki], meble z tworzyw sztucznych, meble zawierają‑
ce łóżka, meble ze szkła, meblościanki, półki meblowe, metalowe
drzwi do mebli, metalowe przegródki do półek [części mebli], metalo‑
we przesłony [meble], metalowe ramy łóżek, metalowe szafki ognio‑
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odporne [meble], metalowe szafy na narzędzia, modułowe meble ła‑
zienkowe, modułowe układy półek [meble], moduły biurkowe,
narożniki [meble], niemetalowe części mebli, niemetalowe części pół‑
ek, niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, niemetalowe elementy
łączące do mebli, niemetalowe półki ścienne [meble], niemetalowe
przegródki do półek stanowiące części mebli, niemetalowe regały ma‑
gazynowe [meble], niemetalowe zamykane szafki do przechowywa‑
nia cennych rzeczy [meble], niskie fotele bez podłokietników do sie‑
dzenia przy kominku, nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki
meblowe niemetalowe, okiennice wewnętrzne, panele będące czę‑
ściami mebli, panele drewniane do mebli, panele meblowe, parawany
[meble], podnóżki, półki [meble], półki biblioteczne, półki biurowe,
półki magazynowe, półki metalowe, półki na buty, półki na książki,
półki na żywność, półki niemetalowe [meble], półki prefabrykowane
[meble], półki sklepowe [regały], półki stanowiące meble do pokojów
dziecinnych, półki ścienne [meble], przegrody drewniane do mebli,
niemetalowe przegródki półkowe stanowiące części mebli, przemiesz‑
czalne niemetalowe regały do przechowywania [meble], przemysło‑
we stoły robocze, przenośne biurka, przenośne powierzchnie do pracy
[meble], przenośne segmenty eksponujące sprzedawane towary [me‑
ble], przenośne ścianki biurowe, przewijaki, przezroczyste drzwi nie‑
metalowe do mebli, przymocowane szafki kuchenne, przytwierdzane
do ściany niemetalowe półki na narzędzia, pudełka na zabawki [me‑
ble], pudła do przechowywania [meble], pufy [meble], pulpity [meble],
ramy, regały, regały do przechowywania, regały drewniane [meble],
regały metalowe, regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały
metalowe [stojaki z półkami], regały na gazety, regały na rośliny, regały
niemetalowe [meble] do celów magazynowych, regały z metalu [me‑
ble], reprodukcje mebli antycznych, rozdzielacze do szuflad, rozkłada‑
ne fotele, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], rozkładane kanapy,
rozkładane meble z obiciem, ruchome biurka, ruchome ławki, rucho‑
me podstawy [meble], ruchome półki do przechowywania [meble],
segmenty [meble] do wystawiania literatury, segmenty do przecho‑
wywania [meble], segmenty mebli ściennych, segmenty półek drew‑
nianych [meble], segmenty ścienne metalowe [meble], siedzenia, sie‑
dzenia dla dzieci, składane segmenty wystawowe [meble], skrzynie,
skrzynie na narzędzia [meble], skrzynie na narzędzia, niemetalowe,
puste, skrzynki i pudełka na zabawki, skrzynki na zabawki, sofy, sprzęt
biurowy [meble], stanowiska pracy [meble], stanowiska pracy [siedze‑
nia] dla osób niesprawnych fizycznie i dla osób z ograniczoną możliwo‑
ścią ruchu, stanowisko pracy z komputerem [meble], stojaki [meble] do
użycia ze sprzętem audio, stojaki [meble] pod telewizor, stojaki do bu‑
telek, stojaki do komputerów, stojaki do przechowywania czasopism
[meble], stojaki do wystawiania materiałów [meble], stojaki i wieszaki
na narzędzia z tworzyw sztucznych, stojaki na broń, stojaki na broszury
[meble], stojaki na ciężarki do ćwiczeń, stojaki na drewno opałowe, sto‑
jaki na głośniki [meble], stojaki na korespondencję [meble], stojaki na
książki [meble], stojaki na kwiaty, stojaki na parasole, stojaki na telefo‑
ny [meble], stojaki na wino [meble], stojaki na żywność, stojaki obroto‑
we [meble], stojaki podporowe [meble], stojaki wielofunkcyjne [me‑
ble], stojaki, półki, stoliki, stoliki do herbaty, stoliki do przewijania
niemowląt, stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoliki na kółkach do
serwowania, stoliki pod drukarki, stoliki pod maszyny do pisania, stoli‑
ki pod umywalkę [meble], stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne
z szufladami, stoliki ruchome pod komputery, stoliki salonowe, stołki
barowe, stołki obrotowe, stoły, blaty do stołów, stoły biurowe, stoły do
jadalni, stoły do pracy, stoły do użytku w ogrodach, stoły komputero‑
we, stoły konferencyjne, stoły kuchenne, stoły metalowe, stoły na jed‑
nej nodze, stoły piknikowe, stoły przystosowane do użytku przez oso‑
by z trudnościami w poruszaniu się, stoły warsztatowe, systemy do
zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderób [części mebli],
systemy półkowe [regały], szafki, szafki [części zestawu], szafki do
komputerów [meble], szafki do łazienek, szafki do przechowywania,
szafki do sypialni, szafki kartotekowe, szafki kasjerskie zamykane z ma‑
teriałów niemetalowych, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki ła‑
zienkowe z umywalkami, szafki metalowe, szafki na akta, szafki na
buty, szafki na cokole, szafki na klucze, szafki na kosze na odpadki,
szafki na lekarstwa, szafki na serwisy do herbaty, szafki na ubrania,
szafki na umywalki, szafki nocne, szafki ogniotrwałe, szafki pod zle‑
wem, szafki ścienne, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki ze
schowkami, szafy, szafy na dokumenty w postaci mebli, niemetalowe
szafy narzędziowe [puste], szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi,
szuflady, tablice do zawieszania kluczy, taborety, tapczany wykonane
z drewna, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, tapczany wyko‑
nane z wikliny, toaletki, trzyczęściowe komplety mebli [meble], wbu‑
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dowane szafki, wieszaki na krawaty, wieszaki na ubrania, wieszaki sto‑
jące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, witryny, wózki [meble],
wyposażenie łazienek w formie mebli, wysokie siedzenia [meble], za‑
mykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], zestawy
części [sprzedawane jako całość] do montażu w meble, zestawy części
[sprzedawane razem], z których montuje się meble, zestawy mebli, ze‑
stawy mebli kuchennych, zewnętrzne meble.

(111) 306028
(220) 2017 07 17
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 16
(732) KOZIOŁ MICHAŁ MKCOMPANY, Kraków, PL.
(540) zoomLED
(540)

(210) 474207

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 9 diody świecące, organiczne diody elektroluminescen‑
cyjne [OLED], polimerowe diody elektroluminescencyjne [PLED],
znaki, świecące, 11 instalacje oświetleniowe do pojazdów, instalacje
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi, lampy elek‑
tryczne, latarki, latarki LED, latarnie oświetleniowe, maszyny z oświe‑
tleniem LED, oświetlenie i reflektory do pojazdów, oświetlenie na‑
strojowe LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy],
podwodne lampy LED, światła sufitowe, światła rowerowe, taśmy
LED, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescen‑
cyjnych, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia oświe‑
tleniowe LED, zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych,
żarówki oświetleniowe LED.
(111) 306029
(220) 2017 07 17
(210) 474209
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 16
(732) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) SAGITTARIUS BUSINESS HOUSE
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalenda‑
rze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały pi‑
śmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych
i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania
w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro‑
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama,
analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników re‑
klamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działal‑
ności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynaj‑
mowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, ad‑
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalno‑
ści usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży w ramach działalno‑
ści obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów in‑
nych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restau‑
racje, kawiarnie oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach dzia‑
łalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 306030
(151) 2018 01 03

(220) 2017 07 17
(441) 2017 08 16

(210) 474210
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(732) WYRZYKOWSKI KRZYSZTOF PROXIMUS, Siedlce, PL.
(540) PROXIMUS professional
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów.
(111) 306031
(220) 2017 07 17
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 16
(732) TARGOR‑TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ławy, PL.
(540) TARGOR‑TRUCK
(540)

(210) 474216

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 36 obsługa celna, 37 usługi serwisowe samochodów
ciężarowych i osobowych, stacja obsługi samochodów, wulkanizacja
opon (naprawa), mycie pojazdów, stacja paliw, 39 transport krajo‑
wy i międzynarodowy towarów, spedycja krajowa i międzynarodo‑
wa, magazyn logistyczny, 42 badania diagnostyczne i techniczne
wszystkich typów pojazdów.
(111) 306032
(220) 2017 07 17
(210) 474217
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) BARNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Tomyśl, PL.
(540) BARNEO
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 włókna z tworzyw sztucznych do celów włókienni‑
czych.
(111) 306033
(220) 2017 07 17
(210) 474219
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 16
(732) BARANIOK‑LIPIŃSKA AGNIESZKA CILIO, Drużyna, PL.
(540) DLUTA.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 03.07.19, 03.07.21, 03.07.24, 03.07.25, 09.07.01, 09.07.05,
26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 narzędzia ręczne.
(111) 306034
(220) 2017 07 17
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) MANANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) NÓŻ COMIDA Y BEBIDA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01

(210) 474225
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(510), (511) 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych,
zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, wystaw, organizowa‑
nie i obsługa koncertów, dancingów, dyskotek, 43 usługi gastrono‑
miczne w zakresie prowadzenia restauracji, barów, snack‑barów,
kawiarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, tzw. katering, wypożyczanie bielizny stołowej i za‑
stawy stołowej.

(111) 306035
(220) 2017 07 17
(210) 474230
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) HAŁASIK KATARZYNA & HAŁASIK PAWEŁ LEVELEVELOVE
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, PL.
(540) izimoto
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 06.07.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.
(111) 306036
(220) 2017 07 17
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) ZALESKA‑MEDYNSKA ADRIANA, Gdańsk, PL.
(540) NANOSCI
(540)

(210) 474234

Kolor znaku: błękitny, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pra‑
cach badawczych, fotografii, jak również w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy sztuczne, mieszaniny gaszące ogień,
środki do hartowania i lutowania, produkty chemiczne do konserwo‑
wania artykułów żywnościowych, substancje garbujące, kleje stoso‑
wane w przemyśle.
(111) 306037
(220) 2017 07 17
(210) 474239
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 21
(732) BARANIOK‑LIPIŃSKA AGNIESZKA CILIO, Drużyna, PL.
(540) DLUTA.PL
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, czerwony
(531) 03.07.19, 03.07.21, 03.07.24, 03.07.25, 09.07.01, 09.07.05,
26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 narzędzia ręczne.
(111) 306038
(220) 2017 07 17
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) CIOCZEK ROBERT FHU, Lublin, PL.
(540) BiOMondo
(540)

(210) 474259

Kolor znaku: ciemnobrązowy, zielony, biały
(531) 26.01.15, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia detalicznej i hurtowej
sprzedaży następujących artykułów spożywczych i żywności ekolo‑
gicznej: mięso, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, ryby żywe, mrożone

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

mięso, mrożone ryby, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, su‑
szone, gotowane, galaretki, konfitury, dżemy, przetwory owocowo
‑warzywne, przetwory mięsne, przetwory rybne, konserwy mięsne,
pasztety mięsne, grzyby konserwowe, oliwki, kompoty, sosy do sałat,
zupy i buliony, kisiel, budyń, jaja, mleko, produkty mleczne, takie jak:
śmietana, kefiry, maślanki, jogurty, serki oraz sery żółte i twarogowe,
oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa z oliwek, żywność dla dzieci
i niemowląt, kawa, herbata, herbaty ziołowe, do celów medycznych
oraz nie do celów medycznych, suplementy diety, błonnik, kakao,
namiastki kawy, cukier, słodziki naturalne, ryż, mąka, makarony,
produkty zbożowe, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, ciasto mro‑
żone, gotowe mieszanki do pieczenia ciast, polewy, posypki czeko‑
ladowe, proszek do pieczenia, kasze spożywcze, chleb, pieczywo,
chrupki, chipsy ziemniaczane, chipsy jako produkty zbożowe, płatki
kukurydziane, muesli, paluszki solone, orzechy, wyroby cukiernicze
i słodycze, ciastka, czekolada, batony, bombonierki, guma do żucia,
chałwa, miód, lody, drożdże, sól, musztarda, majonez, keczup, ocet,
sosy, przyprawy, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, świeże owoce,
warzywa, świeże zioła, nasiona, piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje energetyczne, proszek do wytwarzania napojów, usługi re‑
klamowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 306039
(220) 2017 07 18
(210) 474275
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIOFOS PROFESSIONAL
(510), (511) 1 biologiczne preparaty do szamb ekologicznych, enzy‑
my do celów przemysłowych, mydła do celów przemysłowych, pre‑
paraty bakteriobójcze inne niż do użytku medycznego i weterynaryj‑
nego, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty
enzymatyczne do domowych oczyszczalni ścieków, biologiczne pre‑
paraty do oczyszczalni ścieków.
(111) 306040
(220) 2017 07 18
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) MAD DOG
(540)

(210) 474276

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 03.01.09
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomia‑
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku i/lub obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, power banks mianowicie
banki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumulato‑
ry, przenośne ładowarki, nośniki danych magnetyczne, optyczne,
elektroniczne nośniki danych, cyfrowe nośniki do nagrywania da‑
nych, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, nagrane
dyski, dyski czyste, dyski audio, dyski magnetooptyczne, dyski ma‑
gnetyczne, optyczne, obliczeniowe, dyski twarde, dyski CD‑RO, na‑
grane dyski kompaktowe, dyski z grami video, dyski optyczne z mu‑
zyką, nagrane dyski laserowe, dyski gier komputerowych, czyste
dyski komputerowe, cyfrowe dyski audio, kompaktowe dyski wideo,
procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytko‑
we, satelitarne, centralne, danych, sygnałów analogowych, proceso‑
ry do przetwarzania obrazów, procesory główne do komputerów,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputero‑
we nie zawarte w innych klasach, przewody komputerowe, kable do
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zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe
elektryczne, złącza elektryczne, przewody audiovideo, kable i prze‑
wody do przesyłu, transmisji sygnału, połączeń audiovideo, uchwyty
i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych po‑
wierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spad‑
kiem napięcia, sprzęt i akcesoria instalacyjne dla urządzeń, audiowi‑
zualnych, fotograficznych, technologii informacyjnej, dla sprzętu do
komunikacji, dla urządzeń informatycznych, audio‑video i telekomu‑
nikacji, do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne i elek‑
troniczne, osprzęt elektryczny, tablety, gry wideo(software), urzą‑
dzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, peryferyjne urządzenia komputerów, urządzenia
peryferyjne do odtwarzania danych, klawiatury, joysticki, joysticki do
komputerów i do gier komputerowych i wideo, joysticki do użytku
z komputerem inne niż do gier, urządzenia do zabaw, oprogramowa‑
nie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania global‑
nych sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie
komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo,
edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii,
ładowarki przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elek‑
trycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony interneto‑
we, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewo‑
dowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne,
telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały
na telefony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, tele‑
fony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem ko‑
munikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojaz‑
dach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt
do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła‑
mi sieci typu Point‑to‑Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzają‑
ce, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błysko‑
we żarówki, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne ro‑
dzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalo‑
ne na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra‑
ficzne, kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do gaszenia
ognia, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci kompu‑
terowych i komunikacji danych, urządzenia do przechowywania da‑
nych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mechaniczny,
akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne,
sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery, sprzęt komputerowy
nie zawarty w innych klasach, komponenty i części do komputerów,
urządzenia audio i odbiorniki radiowe, telewizory, urządzenia do wy‑
świetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania
filmów i video, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, in‑
terfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe,
głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe mo‑
nitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, interak‑
tywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy kompu‑
terowe, dyski komputerowe, równolegle porty komputerowe,
szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe,
komputerowe mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, za‑
pisane oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory wy‑
świetlające, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe
płyty główne, platformy oprogramowania komputerowego, kompu‑
terowe ekrany dotykowe, programy i oprogramowanie komputero‑
we, nagrane, komputerowe karty rozszerzające, programy i oprogra‑
mowanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie
komputerowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputero‑
wego, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do progra‑
mowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia komputero‑
we do magazynowania danych, komputerowe wygaszacze ekranu,
do pobrania, kodowane kary dostępu do oprogramowania kompu‑
terowego, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przeno‑
śnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, urządze‑
nia sterujące używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria
komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe,
słuchawki, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, mu‑
zyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki z mikro‑
fonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki oso‑
biste do urządzeń do transmisji dźwięku, części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 12 pojazdy
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i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkin‑
gowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szo‑
sowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagaż‑
niki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi
jako pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne, pojazdy, skutery,
śnieżne, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, sku‑
tery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wypo‑
sażone w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do moto‑
crossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria do
rowerów nie ujęte w innych klasach, akcesoria do skuterów nie ujęte
w innych klasach, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymie‑
nionych towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne nie zawarte w in‑
nych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton,
materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formula‑
rze, fotografie, kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty,
plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papie‑
rowe, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, tor‑
by i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub z tworzyw
sztucznych, czcionki drukarskie, gazety czasopisma i wydawnictwa
periodyczne, torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, jednorazowe produkty papierowe, wyposaże‑
nie edukacyjne, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z ze‑
wnętrznym ekranem lub monitorem, gry i zabawki, sprzęt i artykuły
sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do
wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej, za pomocą globalnej
sieci komputerowej, on‑line, za pomocą domów sprzedaży wysyłko‑
wej i sprzedaży katalogowej, w trybie aukcji w zakresie towarów:
sprzęt RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty i zestawy kina domo‑
wego, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu optyczne‑
go, kina domowe z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urzą‑
dzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony,
odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, Video, radia, radiobudziki, ra‑
dioodtwarzacze, radioodbiorniki, słuchawki bezprzewodowe, słu‑
chawki tradycyjne, stacje dokujące/głośniki, komputerowe i elektro‑
niczne stacje dokujące, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe,
zasilacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektro‑
niczne, w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, sys‑
temy i instalacje audiowizualne, tunery DVBT, anteny, projektory,
ekrany projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia
do gaszenia ognia, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do
przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy, akcesoria
do komputerowe, przewody komputerowe, tablety, gry wideo, urzą‑
dzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, komponenty i części do komputerów, sprzęt pe‑
ryferyjny do komputerów, urządzenia peryferyjne komputerowe,
klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów i do gier komputero‑
wych i wideo, joysticki do użytku z komputerem inne niż do gier,
urządzenia do zabaw komputerowe, do gier wideo i dostępu oraz
przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji danych
i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, łado‑
warki do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefonami, łado‑
warki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony,
telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, tele‑
fony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, te‑
lefony satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty tele‑
foniczne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, urzą‑
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci
komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do przechowywa‑
nia danych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mecha‑
niczny, akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechanicz‑
ne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do
wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarza‑
nia filmów i video, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe,
interfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputero‑
we, głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe
monitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, inte‑
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raktywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy
komputerowe, dyski komputerowe, równoległe porty komputerowe,
szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe,
komputerowe mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, za‑
pisane oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory wy‑
świetlające, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe
płyty główne, platformy oprogramowania komputerowego, kompu‑
terowe ekrany dotykowe, programy i oprogramowanie komputero‑
we, nagrane, komputerowe karty rozszerzające, programy i oprogra‑
mowanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie
komputerowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputero‑
wego, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do progra‑
mowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia komputero‑
we do magazynowania danych, komputerowe wygaszacze ekranu,
do pobrania, kodowane kary dostępu do oprogramowania kompu‑
terowego, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przeno‑
śnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, urządze‑
nia sterujące używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria
komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe,
słuchawek, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, mu‑
zyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki z mikro‑
fonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki oso‑
biste do urządzeń do transmisji dźwięku, futerały na telefony,
skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z po‑
trójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządze‑
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunika‑
cji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu
Point‑to‑Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza‑
cyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządze‑
nia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia i przyrzą‑
dy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, nematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato‑
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do
przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowa‑
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, prze‑
syłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazów, magnetyczne no‑
śniki danych, procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu,
komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów
analogowych, procesory do przetwarzania obrazów, procesory
główne do komputerów, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki na‑
grań cyfrowych, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, oprogramowanie 3D,
urządzenia wielofunkcyjne będące najczęściej połączeniem z lub
więcej funkcji kilku urządzeń odnoszące się do różnych kategorii
sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urządzeń i sprzętu techno‑
logii informacyjnej i audiowizualnej, urządzenia wielofunkcyjne
spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką atramentową,
urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i ska‑
nera z drukarką laserową, drukarki, drukarki laserowe, niszczarki, la‑
minatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, urządzenia biu‑
rowe, komputery, notebooki, ultrabooki, torby do notebooków,
czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tunery TV i FM, ze‑
stawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do tabletów, czytniki
ebooków, etui na czytniki ebooków, etui na tablety, monitory, moni‑
tory LED, monitory LCD, oprogramowanie, programy komputerowe,
urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie,
klawiatury, klawiatury z myszką, akcesoria komputerowe jak pod‑
kładki pod myszki, myszki komputerowe, głośniki, joypady, kierowni‑
ce, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde zewnętrzne, dyski
optyczne, DVD, nagrane dyski, pamięci przenośne, słuchawki z mi‑
krofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty
sieciowe, płyty CD, DVD, optyczne, płyty CD‑ROM, przewody kom‑
puterowe i adaptery, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy dys‑
ków, obudowy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery,
modemy, konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria do konsol,
aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty
kompaktowe, aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pa‑
mięci, obiektywy do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki
do akumulatorów, pokrowce, statywy, kamery, kamery cyfrowe, ak‑
cesoria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotok‑
siążki, fotoobrazy, sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne syste‑
my nawigacyjne, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne
urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria do
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telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komunikacji
krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodowe, ładowarki
przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatch, zestawy głośnomówią‑
ce, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony bez‑
przewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony, CB radia, anteny
CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się na odległość,
nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchaw‑
ki telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do
telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, ar‑
tykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akce‑
soria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe,
rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, ro‑
wery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wy‑
posażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skute‑
ry jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi
wyposażone w silnik lub bez, skutery do transportu, skutery sterowa‑
ne elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposażone
w silnik, skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik lub
bez, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, ciągniki
ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria rowerowe, akcesoria do
skuterów, sportowe akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki,
rowerki, tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe,
narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły ogrodni‑
cze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria
do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne,
kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pi‑
larki, pompy i hydrofory, górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przy‑
rządy pomiarowe, świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki,
błyskowe żarówki, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obrób‑
ki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamra‑
żania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuch‑
nie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne,
indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek mikrofalo‑
wych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze elementy do
kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki parowe, płyty, płyty gazo‑
we, ceramiczne, indukcyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe,
kominowe, wyspowe, filtry do okapów, blendery, czajniki, ekspresy
ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary
i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery
stojące, młynki elektryczne, opiekacze sandwicze, piekarniki, roboty
wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskar‑
ki do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa
domowego, narzędzia urządzenia użytkowane w gospodarstwie do‑
mowym, akcesoria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki,
końcówki do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery do stóp,
prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery suszarki do włosów,
suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria
do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz
i uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urzą‑
dzeń biurowych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwa‑
cji, pielęgnacji, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza, w tym
maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia, mechanizmy do urzą‑
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, ma‑
szyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do ga‑
szenia ognia, termometry nie do celów medycznych, urządzenia do
oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary do gotowania, chłodze‑
nia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne,
kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, li‑
stwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody audio‑video, kable i prze‑
wody do przesyłu i transmisji sygnału i/ lub połączeń audio video,
uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na róż‑
nych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające
przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, urządzenia klimaty‑
zacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne
ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki elek‑
tryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe,
narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, elektryczne maszyny
i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowe‑
go, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia
i mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia uży‑
wane w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko skro‑
baczki, ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciska‑
nia, elektryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów,
alkomaty, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego,
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nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, wyroby cera‑
miczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty ku‑
chenne obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania żyw‑
ności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręcz‑
ne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do
puszek, nieelektryczne, żelazka, deski do prasowania, generatory
pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe, maszyny
do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące ręczne, stacje pogodowe
i termometry, wentylatory, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne,
pochłaniacze wilgoci, przybory do higieny i pielęgnacji urody, środki
i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, chemia gospodarcza, chemiczne środki do prasowania i środki
piorąc, preparaty chemiczne, w tym preparaty chemiczne do po‑
wierzchniowego mycia pojazdów kosmetyki samochodowe oraz
motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny eksploatacyjne do sa‑
mochodów, płyny do spryskiwaczy, substancje zapobiegające zama‑
rzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu, chłodziwa
do pojazdów samochodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabaw‑
ki, karty do gier, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski,
gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe i do gier
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, waliz, walizki,
torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież,
odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży
odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, części, akcesoria i po‑
jedyncze elementy do wymienionych towarów, elektroniczne usługi
w zakresie handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo‑
wych i handlowych, reklama, reklama billboardowa, reklama za po‑
średnictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponso‑
rowanych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne,
promocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie promocyjne i/lub rekla‑
mowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne
prezentacje towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja komuni‑
katów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej for‑
my, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, po‑
kazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, mate‑
riałów drukowanych, newsletterów, kompilacja ogłoszeń reklamo‑
wych, w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu, w tym
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej i gospo‑
darczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, także za po‑
średnictwem mediów, obsługa handlu za pomocą poczty elektro‑
nicznej, organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych
i aukcji, obsługa programów lojalnościowych programów promocyj‑
nych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych, cyfrowo rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowa‑
nie materiałów reklamowych, publikowanie informacji handlowych
i gospodarczych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezen‑
towanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu prze‑
prowadzania sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci kom‑
puterowej, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, przygotowywanie audiowizualnych i multi‑
medialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, kompilacja
i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektro‑
nicznej, sieci Internet i intranet, zarządzanie w działalności handlowej,
usługi informacyjne dla konsumentów, udzielanie i dostarczanie in‑
formacji dotyczących handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w han‑
dlu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Inter‑
netu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej pro‑
duktów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in‑
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie informacji za po‑
średnictwem Internetu na temat sprzedaży produktów, administro‑
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, działal‑
ności handlowej, prace biurowe, prowadzenie punktów handlowych,
usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, infor‑
macja o wymienionych usługach.
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(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomia‑
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku i/lub obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, power banks mianowicie
banki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumulato‑
ry, przenośne ładowarki, nośniki danych magnetyczne, optyczne,
elektroniczne nośniki danych, cyfrowe nośniki do nagrywania da‑
nych, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, nagrane
dyski, dyski czyste, dyski audio, dyski magnetooptyczne, dyski ma‑
gnetyczne, optyczne, obliczeniowe, dyski twarde, dyski CD‑RO, na‑
grane dyski kompaktowe, dyski z grami video, dyski optyczne z mu‑
zyką, nagrane dyski laserowe, dyski gier komputerowych, czyste
dyski komputerowe, cyfrowe dyski audio, kompaktowe dyski wideo,
procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytko‑
we, satelitarne, centralne, danych, sygnałów analogowych, proceso‑
ry do przetwarzania obrazów, procesory główne do komputerów,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputero‑
we nie zawarte w innych klasach, przewody komputerowe, kable do
zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe
elektryczne, złącza elektryczne, przewody audiovideo, kable i prze‑
wody do przesyłu, transmisji sygnału, połączeń audiovideo, uchwyty
i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych po‑
wierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spad‑
kiem napięcia, sprzęt i akcesoria instalacyjne dla urządzeń, audiowi‑
zualnych, fotograficznych, technologii informacyjnej, dla sprzętu do
komunikacji, dla urządzeń informatycznych, audio‑video i telekomu‑
nikacji, do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne i elek‑
troniczne, osprzęt elektryczny, tablety, gry wideo(software), urzą‑
dzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, peryferyjne urządzenia komputerów, urządzenia
peryferyjne do odtwarzania danych, klawiatury, joysticki, joysticki do
komputerów i do gier komputerowych i wideo, joysticki do użytku
z komputerem inne niż do gier, urządzenia do zabaw, oprogramowa‑
nie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania global‑
nych sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie
komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo,
edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii,
ładowarki przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elek‑
trycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony interneto‑
we, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewo‑
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dowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne,
telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały
na telefony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, tele‑
fony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem ko‑
munikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojaz‑
dach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt
do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła‑
mi sieci typu Point‑to‑Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzają‑
ce, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błysko‑
we żarówki, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne ro‑
dzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalo‑
ne na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra‑
ficzne, kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do gaszenia
ognia, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci kompu‑
terowych i komunikacji danych, urządzenia do przechowywania da‑
nych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mechaniczny,
akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne,
sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery, sprzęt komputerowy
nie zawarty w innych klasach, komponenty i części do komputerów,
urządzenia audio i odbiorniki radiowe, telewizory, urządzenia do wy‑
świetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania
filmów i video, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, in‑
terfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe,
głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe mo‑
nitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, interak‑
tywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy kompu‑
terowe, dyski komputerowe, równolegle porty komputerowe,
szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe,
komputerowe mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, za‑
pisane oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory wy‑
świetlające, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe
płyty główne, platformy oprogramowania komputerowego, kompu‑
terowe ekrany dotykowe, programy i oprogramowanie komputero‑
we, nagrane, komputerowe karty rozszerzające, programy i oprogra‑
mowanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie
komputerowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputero‑
wego, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do progra‑
mowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia komputero‑
we do magazynowania danych, komputerowe wygaszacze ekranu,
do pobrania, kodowane kary dostępu do oprogramowania kompu‑
terowego, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przeno‑
śnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, urządze‑
nia sterujące używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria
komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe,
słuchawki, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, mu‑
zyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki z mikro‑
fonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki oso‑
biste do urządzeń do transmisji dźwięku, części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 12 pojazdy
i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkin‑
gowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szo‑
sowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagaż‑
niki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi
jako pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne, pojazdy, skutery,
śnieżne, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, sku‑
tery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wypo‑
sażone w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do moto‑
crossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria do
rowerów nie ujęte w innych klasach, akcesoria do skuterów nie ujęte
w innych klasach, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymie‑
nionych towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne nie zawarte w in‑
nych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton,
materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formula‑
rze, fotografie, kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty,
plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papie‑
rowe, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, tor‑
by i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub z tworzyw
sztucznych, czcionki drukarskie, gazety czasopisma i wydawnictwa
periodyczne, torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub
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tworzyw sztucznych, jednorazowe produkty papierowe, wyposaże‑
nie edukacyjne, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z ze‑
wnętrznym ekranem lub monitorem, gry i zabawki, sprzęt i artykuły
sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do
wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej, za pomocą globalnej
sieci komputerowej, on‑line, za pomocą domów sprzedaży wysyłko‑
wej i sprzedaży katalogowej, w trybie aukcji w zakresie towarów:
sprzęt RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty i zestawy kina domo‑
wego, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu optyczne‑
go, kina domowe z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urzą‑
dzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony,
odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, Video, radia, radiobudziki, ra‑
dioodtwarzacze, radioodbiorniki, słuchawki bezprzewodowe, słu‑
chawki tradycyjne, stacje dokujące/głośniki, komputerowe i elektro‑
niczne stacje dokujące, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe,
zasilacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektro‑
niczne, w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, sys‑
temy i instalacje audiowizualne, tunery DVBT, anteny, projektory,
ekrany projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia
do gaszenia ognia, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do
przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy, akcesoria
do komputerowe, przewody komputerowe, tablety, gry wideo, urzą‑
dzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, komponenty i części do komputerów, sprzęt pe‑
ryferyjny do komputerów, urządzenia peryferyjne komputerowe,
klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów i do gier komputero‑
wych i wideo, joysticki do użytku z komputerem inne niż do gier,
urządzenia do zabaw komputerowe, do gier wideo i dostępu oraz
przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji danych
i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, łado‑
warki do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefonami, łado‑
warki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony,
telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, tele‑
fony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, te‑
lefony satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty tele‑
foniczne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, urzą‑
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci
komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do przechowywa‑
nia danych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mecha‑
niczny, akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechanicz‑
ne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do
wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarza‑
nia filmów i video, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe,
interfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputero‑
we, głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe
monitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, inte‑
raktywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy
komputerowe, dyski komputerowe, równoległe porty komputerowe,
szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe,
komputerowe mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, za‑
pisane oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory wy‑
świetlające, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe
płyty główne, platformy oprogramowania komputerowego, kompu‑
terowe ekrany dotykowe, programy i oprogramowanie komputero‑
we, nagrane, komputerowe karty rozszerzające, programy i oprogra‑
mowanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie
komputerowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputero‑
wego, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do progra‑
mowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia komputero‑
we do magazynowania danych, komputerowe wygaszacze ekranu,
do pobrania, kodowane kary dostępu do oprogramowania kompu‑
terowego, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przeno‑
śnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, urządze‑
nia sterujące używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria
komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe,
słuchawek, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, mu‑
zyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki z mikro‑
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fonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki oso‑
biste do urządzeń do transmisji dźwięku, futerały na telefony,
skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z po‑
trójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządze‑
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunika‑
cji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu
Point‑to‑Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza‑
cyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządze‑
nia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia i przyrządy
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato‑
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do
przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowa‑
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, prze‑
syłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazów, magnetyczne no‑
śniki danych, procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu,
komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów
analogowych, procesory do przetwarzania obrazów, procesory
główne do komputerów, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki na‑
grań cyfrowych, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, oprogramowanie 3D,
urządzenia wielofunkcyjne będące najczęściej połączeniem z lub
więcej funkcji kilku urządzeń odnoszące się do różnych kategorii
sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urządzeń i sprzętu techno‑
logii informacyjnej i audiowizualnej, urządzenia wielofunkcyjne
spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką atramentową,
urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i ska‑
nera z drukarką laserową, drukarki, drukarki laserowe, niszczarki, la‑
minatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, urządzenia biu‑
rowe, komputery, notebooki, ultrabooki, torby do notebooków,
czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tunery TV i FM, ze‑
stawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do tabletów, czytniki
ebooków, etui na czytniki ebooków, etui na tablety, monitory, moni‑
tory LED, monitory LCD, oprogramowanie, programy komputerowe,
urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie,
klawiatury, klawiatury z myszką, akcesoria komputerowe jak pod‑
kładki pod myszki, myszki komputerowe, głośniki, joypady, kierowni‑
ce, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde zewnętrzne, dyski
optyczne, DVD, nagrane dyski, pamięci przenośne, słuchawki z mi‑
krofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty
sieciowe, płyty CD, DVD, optyczne, płyty CD‑ROM, przewody kom‑
puterowe i adaptery, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy dys‑
ków, obudowy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery,
modemy, konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria do konsol,
aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty
kompaktowe, aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pa‑
mięci, obiektywy do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki
do akumulatorów, pokrowce, statywy, kamery, kamery cyfrowe, ak‑
cesoria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotok‑
siążki, fotoobrazy, sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne syste‑
my nawigacyjne, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne
urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria do
telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komunikacji
krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodowe, ładowarki
przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatch, zestawy głośnomówią‑
ce, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony bez‑
przewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony, CB radia, anteny
CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się na odległość,
nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchaw‑
ki telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do
telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, ar‑
tykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akce‑
soria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe,
rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, ro‑
wery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wy‑
posażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skute‑
ry jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi
wyposażone w silnik lub bez, skutery do transportu, skutery sterowa‑
ne elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposażone
w silnik, skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik lub
bez, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, ciągniki
ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria rowerowe, akcesoria do
skuterów, sportowe akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki,
rowerki, tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe,
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narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły ogrodni‑
cze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria
do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne,
kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pi‑
larki, pompy i hydrofory, górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przy‑
rządy pomiarowe, świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki,
błyskowe żarówki, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obrób‑
ki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamra‑
żania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuch‑
nie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne,
indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek mikrofalo‑
wych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze elementy do
kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki parowe, płyty, płyty gazo‑
we, ceramiczne, indukcyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe,
kominowe, wyspowe, filtry do okapów, blendery, czajniki, ekspresy
ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary
i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery
stojące, młynki elektryczne, opiekacze sandwicze, piekarniki, roboty
wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskar‑
ki do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa
domowego, narzędzia urządzenia użytkowane w gospodarstwie do‑
mowym, akcesoria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki,
końcówki do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery do stóp,
prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery suszarki do włosów,
suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria
do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz
i uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urzą‑
dzeń biurowych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwa‑
cji, pielęgnacji, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza, w tym
maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia, mechanizmy do urzą‑
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, ma‑
szyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do ga‑
szenia ognia, termometry nie do celów medycznych, urządzenia do
oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary do gotowania, chłodze‑
nia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne,
kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, li‑
stwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody audio‑video, kable i prze‑
wody do przesyłu i transmisji sygnału i/ lub połączeń audio video,
uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na róż‑
nych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające
przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, urządzenia klimaty‑
zacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne
ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki elek‑
tryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe,
narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, elektryczne maszyny
i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowe‑
go, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia
i mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia uży‑
wane w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko skro‑
baczki, ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciska‑
nia, elektryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów,
alkomaty, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego,
nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, wyroby cera‑
miczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty ku‑
chenne obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania żyw‑
ności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręcz‑
ne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do
puszek, nieelektryczne, żelazka, deski do prasowania, generatory
pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe, maszyny
do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące ręczne, stacje pogodowe
i termometry, wentylatory, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne,
pochłaniacze wilgoci, przybory do higieny i pielęgnacji urody, środki
i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, chemia gospodarcza, chemiczne środki do prasowania i środki
piorąc, preparaty chemiczne, w tym preparaty chemiczne do po‑
wierzchniowego mycia pojazdów kosmetyki samochodowe oraz
motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny eksploatacyjne do sa‑
mochodów, płyny do spryskiwaczy, substancje zapobiegające zama‑
rzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu, chłodziwa
do pojazdów samochodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabaw‑
ki, karty do gier, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski,
gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe i do gier
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, waliz, walizki,
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torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież,
odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży
odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, części, akcesoria i po‑
jedyncze elementy do wymienionych towarów, elektroniczne usługi
w zakresie handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo‑
wych i handlowych, reklama, reklama billboardowa, reklama za po‑
średnictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponso‑
rowanych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne,
promocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie promocyjne i/lub rekla‑
mowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne
prezentacje towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja komuni‑
katów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej for‑
my, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, po‑
kazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, mate‑
riałów drukowanych, newsletterów, kompilacja ogłoszeń reklamo‑
wych, w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu, w tym
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej i gospo‑
darczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, także za po‑
średnictwem mediów, obsługa handlu za pomocą poczty elektro‑
nicznej, organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych
i aukcji, obsługa programów lojalnościowych programów promocyj‑
nych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych, cyfrowo rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowa‑
nie materiałów reklamowych, publikowanie informacji handlowych
i gospodarczych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezen‑
towanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu prze‑
prowadzania sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci kom‑
puterowej, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, przygotowywanie audiowizualnych i multi‑
medialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, kompilacja
i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektro‑
nicznej, sieci Internet i intranet, zarządzanie w działalności handlo‑
wej, usługi informacyjne dla konsumentów, udzielanie i dostarczanie
informacji dotyczących handlu, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodar‑
czą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko‑
wej produktów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostar‑
czanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni‑
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży produk‑
tów, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, ad‑
ministrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów deta‑
licznych, działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie
punktów handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie
wymienionych usług, informacja o wymienionych usługach.
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(531) 27.05.01, 03.01.09
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomia‑
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
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dźwięku i/lub obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, power banks mianowicie
banki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumulato‑
ry, przenośne ładowarki, nośniki danych magnetyczne, optyczne,
elektroniczne nośniki danych, cyfrowe nośniki do nagrywania da‑
nych, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, nagrane
dyski, dyski czyste, dyski audio, dyski magnetooptyczne, dyski ma‑
gnetyczne, optyczne, obliczeniowe, dyski twarde, dyski CD‑RO, na‑
grane dyski kompaktowe, dyski z grami video, dyski optyczne z mu‑
zyką, nagrane dyski laserowe, dyski gier komputerowych, czyste
dyski komputerowe, cyfrowe dyski audio, kompaktowe dyski wideo,
procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytko‑
we, satelitarne, centralne, danych, sygnałów analogowych, proceso‑
ry do przetwarzania obrazów, procesory główne do komputerów,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputero‑
we nie zawarte w innych klasach, przewody komputerowe, kable do
zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe
elektryczne, złącza elektryczne, przewody audiovideo, kable i prze‑
wody do przesyłu, transmisji sygnału, połączeń audiovideo, uchwyty
i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych po‑
wierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spad‑
kiem napięcia, sprzęt i akcesoria instalacyjne dla urządzeń, audiowi‑
zualnych, fotograficznych, technologii informacyjnej, dla sprzętu do
komunikacji, dla urządzeń informatycznych, audio‑video i telekomu‑
nikacji, do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne i elek‑
troniczne, osprzęt elektryczny, tablety, gry wideo(software), urzą‑
dzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, peryferyjne urządzenia komputerów, urządzenia
peryferyjne do odtwarzania danych, klawiatury, joysticki, joysticki do
komputerów i do gier komputerowych i wideo, joysticki do użytku
z komputerem inne niż do gier, urządzenia do zabaw, oprogramowa‑
nie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania global‑
nych sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie
komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo,
edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii,
ładowarki przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elek‑
trycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony interneto‑
we, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewo‑
dowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne,
telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały
na telefony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, tele‑
fony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem ko‑
munikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojaz‑
dach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt
do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła‑
mi sieci typu Point‑to‑Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzają‑
ce, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błysko‑
we żarówki, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne ro‑
dzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalo‑
ne na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra‑
ficzne, kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do gaszenia
ognia, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci kompu‑
terowych i komunikacji danych, urządzenia do przechowywania da‑
nych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mechaniczny,
akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne,
sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery, sprzęt komputerowy
nie zawarty w innych klasach, komponenty i części do komputerów,
urządzenia audio i odbiorniki radiowe, telewizory, urządzenia do wy‑
świetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania
filmów i video, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, in‑
terfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe,
głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe mo‑
nitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, interak‑
tywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy kompu‑
terowe, dyski komputerowe, równolegle porty komputerowe,
szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe,
komputerowe mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, za‑
pisane oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory wy‑
świetlające, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe
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płyty główne, platformy oprogramowania komputerowego, kompu‑
terowe ekrany dotykowe, programy i oprogramowanie komputerowe,
nagrane, komputerowe karty rozszerzające, programy i oprogramo‑
wanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie kompute‑
rowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego, pa‑
mięci komputerowe, komputerowe urządzenia do programowania,
sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia komputerowe do maga‑
zynowania danych, komputerowe wygaszacze ekranu, do pobrania,
kodowane kary dostępu do oprogramowania komputerowego, kom‑
puterowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń
komputerowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące uży‑
wane w grach wideo i komputerowych, akcesoria komputerowe takie
jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe, słuchawki, słuchawki,
słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzyczne, dokanałowe, bez‑
przewodowe, douszne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki do gier z wir‑
tualną rzeczywistością, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji
dźwięku, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych
towarów, 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowe‑
ry, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery gór‑
skie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone
w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojaz‑
dy, hulajnogi jako pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne, pojazdy,
skutery, śnieżne, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycz‑
nie, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego
wyposażone w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do
motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria do
rowerów nie ujęte w innych klasach, akcesoria do skuterów nie ujęte
w innych klasach, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymie‑
nionych towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne nie zawarte w in‑
nych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton,
materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formula‑
rze, fotografie, kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty,
plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papie‑
rowe, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, tor‑
by i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub z tworzyw
sztucznych, czcionki drukarskie, gazety czasopisma i wydawnictwa
periodyczne, torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, jednorazowe produkty papierowe, wyposaże‑
nie edukacyjne, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z ze‑
wnętrznym ekranem lub monitorem, gry i zabawki, sprzęt i artykuły
sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do
wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej, za pomocą globalnej
sieci komputerowej, on‑line, za pomocą domów sprzedaży wysyłko‑
wej i sprzedaży katalogowej, w trybie aukcji w zakresie towarów:
sprzęt RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty i zestawy kina domo‑
wego, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu optyczne‑
go, kina domowe z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urzą‑
dzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony,
odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, Video, radia, radiobudziki, ra‑
dioodtwarzacze, radioodbiorniki, słuchawki bezprzewodowe, słu‑
chawki tradycyjne, stacje dokujące/głośniki, komputerowe i elektro‑
niczne stacje dokujące, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe,
zasilacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektro‑
niczne, w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, sys‑
temy i instalacje audiowizualne, tunery DVBT, anteny, projektory,
ekrany projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia
do gaszenia ognia, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do
przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy, akcesoria
do komputerowe, przewody komputerowe, tablety, gry wideo, urzą‑
dzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, komponenty i części do komputerów, sprzęt pe‑
ryferyjny do komputerów, urządzenia peryferyjne komputerowe,
klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów i do gier komputero‑
wych i wideo, joysticki do użytku z komputerem inne niż do gier,
urządzenia do zabaw komputerowe, do gier wideo i dostępu oraz
przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji danych
i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, łado‑
warki do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefonami, łado‑
warki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony,
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telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, tele‑
fony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, te‑
lefony satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty tele‑
foniczne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, urzą‑
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci
komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do przechowywa‑
nia danych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mechanicz‑
ny, akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne,
urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do wyświetlania,
odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i vi‑
deo, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy
komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe, głośniki
komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe monitory
ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, interaktywne
systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy komputerowe,
dyski komputerowe, równoległe porty komputerowe, szeregowe
porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe
mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, zapisane oprogra‑
mowanie komputerowe, komputerowe monitory wyświetlające,
komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty sieciowe,
komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe płyty
główne, platformy oprogramowania komputerowego, komputerowe
ekrany dotykowe, programy i oprogramowanie komputerowe, nagra‑
ne, komputerowe karty rozszerzające, programy i oprogramowanie
komputerowe do gier, programy i oprogramowanie komputerowe do
obsługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego, pamięci
komputerowe, komputerowe urządzenia do programowania, sprzęt
do telefonii komputerowej, urządzenia komputerowe do magazyno‑
wania danych, komputerowe wygaszacze ekranu, do pobrania, kodo‑
wane kary dostępu do oprogramowania komputerowego, kompute‑
rowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń
komputerowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące uży‑
wane w grach wideo i komputerowych, akcesoria komputerowe takie
jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe, słuchawek, słuchawki,
słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzyczne, dokanałowe, bez‑
przewodowe, douszne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki do gier
z wirtualną rzeczywistością, słuchawki osobiste do urządzeń do trans‑
misji dźwięku, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, telefony
zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefo‑
ny z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do
użytku w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowi‑
zualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy
dwoma węzłami sieci typu Point‑to‑Point, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne
GPS, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, foto‑
graficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygna‑
lizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształce‑
nia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urzą‑
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, procesory dźwięku, sygna‑
łów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne,
danych, sygnałów analogowych, procesory do przetwarzania obra‑
zów, procesory główne do komputerów, płyty kompaktowe, DVD i inne
nośniki nagrań cyfrowych, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, oprogramo‑
wanie 3D, urządzenia wielofunkcyjne będące najczęściej połącze‑
niem z lub więcej funkcji kilku urządzeń odnoszące się do różnych
kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urządzeń i sprzętu
technologii informacyjnej i audiowizualnej, urządzenia wielofunk‑
cyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką atra‑
mentową, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki,
faksu i skanera z drukarką laserową, drukarki, drukarki laserowe, nisz‑
czarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, urzą‑
dzenia biurowe, komputery, notebooki, ultrabooki, torby do notebo‑
oków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tunery TV
i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do tabletów,
czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, etui na tablety, monito‑
ry, monitory LED, monitory LCD, oprogramowanie, programy kom‑
puterowe, urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji
dźwięku i/lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery,
papier i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, akcesoria komputero‑
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we jak podkładki pod myszki, myszki komputerowe, głośniki, joypa‑
dy, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde ze‑
wnętrzne, dyski optyczne, DVD, nagrane dyski, pamięci przenośne,
słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprze‑
wodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, optyczne, płyty CD‑ROM,
przewody komputerowe i adaptery, karty dźwiękowe, karty graficz‑
ne, napędy dysków, obudowy pamięci, płyty główne, procesory, za‑
silacze, routery, modemy, konsole, konsole przenośne, gry PC, akce‑
soria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki
cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wymienną
optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lampy błyskowe, ba‑
terie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, statywy, kamery, ka‑
mery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki
cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt i urządzenia do nawigacji,
przenośne systemy nawigacyjne, ładowarki, nawigacja treningowa,
ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akce‑
soria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej ko‑
munikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodowe,
ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatch, zestawy gło‑
śnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, te‑
lefony bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony, CB ra‑
dia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się na
odległość, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewo‑
dy, słuchawki telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty te‑
lefoniczne do telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszo‑
we, zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do
ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy
jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, ro‑
wery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, ro‑
wery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do
rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wod‑
ne, hulajnogi wyposażone w silnik lub bez, skutery do transportu,
skutery sterowane elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, skute‑
ry wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wyposa‑
żone w silnik lub bez, motorowery, motocykle, motocykle do moto‑
crossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria rowerowe,
akcesoria do skuterów, sportowe akcesoria zimowe, ekspandery, kij‑
ki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia
ogrodowe, narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły
ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych,
akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki
elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i za‑
miatarki, pilarki, pompy i hydrofory, górnowrzecionowe, alarmy,
sprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki kompaktowe, żarówki LED,
żarówki, błyskowe żarówki, urządzenia do podgrzewania, chłodze‑
nia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodze‑
nia i zamrażania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wi‑
rówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne,
ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek
mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze ele‑
menty do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki parowe, płyty,
płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, okapy szafkowe i pod‑
szafkowe, kominowe, wyspowe, filtry do okapów, blendery, czajniki,
ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kom‑
biwary i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne,
miksery stojące, młynki elektryczne, opiekacze sandwicze, piekarni‑
ki, roboty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne,
wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt go‑
spodarstwa domowego, narzędzia urządzenia użytkowane w gospo‑
darstwie domowym, akcesoria do golenia, ciśnieniomierze, depilato‑
ry, golarki, końcówki do szczoteczek elektrycznych, lokówki,
masażery do stóp, prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery su‑
szarki do włosów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi ła‑
zienkowe, akcesoria do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące
wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnętrza, materiały eksploata‑
cyjne do maszyn i urządzeń biurowych, środki do urządzeń AGD do
czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji, narzędzia i przyrządy o napę‑
dzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia, maszynki do strzy‑
żenia, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania
danych, urządzenia do gaszenia ognia, termometry nie do celów me‑
dycznych, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary
do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę, instalacje sanitarne, kable, kable do zastosowania w elektry‑
ce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, prze‑
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wody audio‑video, kable i przewody do przesyłu i transmisji sygnału
i/ lub połączeń audio video, uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażo‑
we do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, listwy antyprze‑
pięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, akcesoria insta‑
lacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne
ocieplenia łóżek, elektryczne ogrzewane poduszki, koce nie do ce‑
lów leczniczych, czajniki elektryczne, elektryczne naczynia do goto‑
wania, narzędzia maszynowe, narzędzia rolnicze o napędzie innym
niż ręczny, elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny
sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przy‑
bory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki,
sprzęt i akcesoria do czyszczenia i mycia, szczotki, materiały szczot‑
karskie, przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym
i kuchni, skrobaki, szczotko skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia
do siekania, mielenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne
szczoteczki do zębów, alkomaty, artykuły ogrodnicze, artykuły go‑
spodarstwa domowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa do‑
mowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia ku‑
chenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygo‑
towywania żywności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku
domowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne,
otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, deski do prasowania,
generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektoro‑
we, maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące ręczne, stacje
pogodowe i termometry, wentylatory, klimatyzatory, klimatyzatory
przenośne, pochłaniacze wilgoci, przybory do higieny i pielęgnacji
urody, środki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, chemiczne środki do praso‑
wania i środki piorąc, preparaty chemiczne, w tym preparaty che‑
miczne do powierzchniowego mycia pojazdów kosmetyki samocho‑
dowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny
eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy, substancje
zapobiegające zamarzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające za‑
marzaniu, chłodziwa do pojazdów samochodowych, odmrażacze do
zamków, gry, zabawki, karty do gier, artykuły sportowe i gimnastycz‑
ne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia
rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monito‑
rem, waliz, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie i ka‑
letnicze, odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy,
towary z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, czę‑
ści, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów,
elektroniczne usługi w zakresie handlu, mianowicie dostarczanie in‑
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i handlowych, reklama, reklama billboardo‑
wa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie rekla‑
mowych i sponsorowanych tekstów, reklama korespondencyjna,
usługi promocyjne, promocja sprzedaży towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie
promocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, to‑
warów, multimedialne prezentacje towarów i usług w celu sprzeda‑
ży, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych i reklamowych za
pomocą dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej
lub multimedialnej, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, kata‑
logów, broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, kompilacja
ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Internecie, pro‑
mocja handlu, w tym handlu elektronicznego, dostarczanie informa‑
cji handlowej i gospodarczej, dostarczanie informacji o sprzedaży
towarów, także za pośrednictwem mediów, obsługa handlu za po‑
mocą poczty elektronicznej, organizowanie programów lojalnościo‑
wych, promocyjnych i aukcji, obsługa programów lojalnościowych
programów promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw,
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, cyfrowo rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie in‑
formacji handlowych i gospodarczych, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprze‑
daży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą
globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamo‑
wych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie
audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania
w reklamie, kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej oraz
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obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali kompute‑
rowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i intranet, zarządzanie
w działalności handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów,
udzielanie i dostarczanie informacji dotyczących handlu, zarządza‑
nie w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie administrowa‑
nia działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej produktów, usługi handlu elektronicz‑
nego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred‑
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprze‑
daży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży produktów, administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów detalicznych, działalności handlowej, prace biurowe, pro‑
wadzenie punktów handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w za‑
kresie wymienionych usług, informacja o wymienionych usługach.

(111) 306044
(220) 2017 07 18
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) SZMIDT PIOTR, Podkowa Leśna, PL.
(540) Yoga Wall System
(540)

(210) 474284

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 28 deski surfingowe, deski windsurfingowe, deski do
pływania, deskorolki, przyrządy gimnastyczne, przyrządy do upra‑
wiania gimnastyki yogi, przyrządy mechaniczne do uprawiania gim‑
nastyki, kapoki do pływania, artykuły sportowe katapulty, przyrządy
stosowane w kulturystyce, łyżworolki, artykuły sportowe nagolen‑
niki, artykuły sportowe nakolanniki, ochraniacze na części strojów
sportowych, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, uprząż do wspinaczek
górskich, 41 prowadzenie usług w zakresie: usługi związane z organi‑
zowaniem i obsługa dyskotek, informacje o edukacji, fotoreportaże,
instruktaż dla gimnastyki, instruktaże, usługi związane z organiza‑
cją imprez karaoke, usługi klubowe rozrywki lub nauczania, popra‑
wianie kondycji poprzez kluby zdrowia, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, kształcenie praktyczne poprzez
pokazy, kultura fizyczna, nagrywanie filmów na taśmach wideo, na‑
uczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawo‑
dów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek,
rozrywka, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów,
usługi trenerskie, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie
zawodów sportowych.
(111) 306045
(220) 2017 07 18
(210) 474290
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 28
(732) PEGAZ IN‑WEST SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) INTENSIVE recruitment
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, szary
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04,
26.02.03
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie za‑
rządzania personelem, rekrutacja personelu.
(111) 306046
(220) 2017 07 13
(210) 474106
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, GB.
(540) LUKSJA
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpie‑
czenia, działalność finansowa, bankowość, usługi w zakresie majątku
ruchomego, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych.

(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, ko‑
smetyki, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, nielecznicze
preparaty toaletowe do użytku osobistego, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty do
kąpieli i pod prysznic, nielecznicze kremy do kąpieli, musująca pia‑
na do kąpieli, sole do kąpieli, olejki do kąpieli nielecznicze, zioła do
kąpieli, żel do kąpieli, kremy pod prysznic, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do koloryzacji włosów, szampony i odżywki do
włosów, płyny do pielęgnacji włosów, środki toaletowe, balsamy do
ciała, nielecznicze środki do oczyszczania skóry, kosmetyczne środki
nawilżające, preparaty nawilżające do ciała, kremy nawilżające, kre‑
my do rąk, olejki eteryczne, olejki do masażu, żele pod oczy, balsamy
pod oczy, preparaty do demakijażu, serum pielęgnacyjne, kosme‑
tyczne peelingi do ciała, peelingi solne do kąpieli, gąbki i chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, preparaty do golenia, żele
do golenia, kremy przed goleniem, pianka do golenia, środki sto‑
sowane po goleniu, preparaty do namaczania stóp, płyny do stóp,
peeling do stóp, talk do stóp, środki oczyszczające skórę, preparaty
kosmetyczne do opalania, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochron‑
nym, maski kosmetyczne, maseczki do twarzy, maseczki błotne, to‑
niki kosmetyczne, peelingi i pumeksy, produkty do owijania ciała do
celów kosmetycznych, preparaty do depilacji, granulki zapachowe,
kadzidełka na patyczkach, olejki zapachowe do spalania, potpourri
(mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), środki do czyszczenia zębów,
antyperspiranty, spreje do ciała, mgiełka do ciała, preparaty do pie‑
lęgnacji paznokci, krem do skórek wokół paznokci, olejek do skórek
wokół paznokci.
(111) 306047
(220) 2017 07 14
(210) 474110
(151) 2018 01 08
(441) 2017 09 04
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) RECEPTURA BROWARU DOJLIDY
(540)

Kolor znaku: zielony, złoty
(531) 29.01.12, 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.01,
25.01.19, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 306048
(220) 2017 07 14
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) KOSIŃSKA PAULINA, Gdańsk, PL.
(540) LK BROKER
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.07.01, 29.01.13
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(210) 474111

(111) 306049
(220) 2017 07 14
(210) 474113
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) OKAZ NATURY PODLASIA ŻUBR 1768 RECEPTURA BROWARU
DOJLIDY
(540)

Kolor znaku: zielony, złoty, niebieski, brązowy, biały, szary, czarny,
jasnozielony
(531) 03.04.01, 03.04.05, 03.04.26, 06.19.05, 25.01.01, 25.01.19,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 306050
(220) 2017 07 14
(210) 474117
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) amorres
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, mleko, jogurty, desery
wykonane z produktów mlecznych, mleczne produkty, napoje z pro‑
duktów mlecznych, 30 kawa, napoje na bazie kawy, napoje kawowe.
(111) 306051
(220) 2017 07 14
(210) 474118
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) SANO‑NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Sano gesunde Tiere
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryj‑
ne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty witaminowe, 29 mleko, produkty mleczne, 31 preparaty
zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza
dla zwierząt tucznych, pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, poży‑
wienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwie‑
rząt, produkty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 306052
(220) 2017 07 14
(210) 474120
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) ecod Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej
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do zmywarek, kapsułki do prania, 35 sprzedaż: środki do mycia, czysz‑
czenia, szorowania, w tym płyny do mycia, płyny do zmywania naczyń,
płyny do szyb, płyny do wc, tabletki do zmywarek, kapsułki do prania.

(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukowanie opiekunów osób niesamodzielnych, pu‑
blikacja wydawnictw periodycznych, informatorów, broszur, porad‑
ników, materiałów instruktażowych poświęconych opiece nad osobą
niesamodzielną, produkcja, dystrybuowanie i publikowanie filmów
edukacyjnych, organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń i innych
działań edukacyjnych, publikacje elektroniczne on‑line, udzielanie
konsultacji dla opiekunów z zakresu właściwej opieki nad osobą nie‑
samodzielną, prowadzenie punktów poradnictwa dla opiekunów
osób niesamodzielnych.
(111) 306053
(220) 2017 07 14
(210) 474123
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) lumia
(510), (511) 34 artykuły do użytku z tytoniem, zapalniczki dla pala‑
czy, popielniczki dla palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, wapo‑
ryzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do
nich.
(111) 306054
(220) 2017 07 14
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) CHEFS CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Tak Chef
(540)

(210) 474126

Kolor znaku: ciemnoszary, szary
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, owoców.
(111) 306055
(220) 2017 07 14
(210) 474128
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) DOBRZAŃSKI WOJCIECH, Karaś, PL.
(540) X‑MOTO TEAM
(510), (511) 41 organizacja pokazów jazdy na motocyklach, pokazy
na żywo w celach rozrywkowych, organizacja szkoleń, organizacja
widowisk, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja konkur‑
sów edukacyjnych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, or‑
ganizacja warsztatów i seminariów, szkolenia w zakresie motoryzacji,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.
(111) 306056
(220) 2017 07 14
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SOLVGREEN
(540)
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(111) 306057
(220) 2017 07 14
(210) 474142
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) eximp
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 01.05.02, 01.05.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 306058
(220) 2017 07 14
(210) 474164
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 18
(732) HARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PRZEŻUJ ZABAWĘ…DO KOŃCA
(510), (511) 30 słodycze.
(111) 306059
(220) 2017 07 14
(210) 474173
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) DIG‑NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń, PL.
(540) WZÓR NA DOM
(510), (511) 20 komody, kontuary, kredensy, kredensy kuchenne,
kwietniki, krzesła, lustra, ławy, łóżeczka dziecięce, łóżka, meble, me‑
ble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, meblościanki, półki
meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, parawany, regały, sofy,
stoły, stoliki, szafy, szafki, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, pół‑
ki, półkotapczany, garderoby, meble do przedpokoju, kontenery me‑
blowe, pufy, 27 draperie ścienne, dywany, dywaniki, tapety, tapety
tekstylne, tapety nietekstylne, wykładziny podłogowe, 35 dekoracja
wystaw sklepowych, salonów meblowych, dystrybucja materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), pokazy towa‑
rów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, organizowanie targów, wystaw dla celów han‑
dlowych, reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 306060
(220) 2017 07 15
(210) 474175
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA Krem
z zielonego groszku z miętą
(540)

(210) 474137

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do mycia, czyszczenia, szorowania, w tym płyny do
mycia, płyny do zmywania naczyń, płyny do szyb, płyny do wc, tabletki

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, ciemnożółty, czerwony,
ciemnoczerwony, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, beżowy,
biały, czarny, szary
(531) 03.07.03, 05.09.19, 08.07.01, 24.05.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa krem z warzyw, zupy wa‑
rzywne z ziołami, zupa z zielonego groszku z miętą.

2058

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 306061
(220) 2017 07 17
(210) 474188
(151) 2018 01 16
(441) 2017 10 02
(732) CHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) CXPL
(510), (511) 6 koła i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe inne
niż do maszyn, zestawy kołowe metalowe do rusztowań metalo‑
wych, metalowe koła do pojemników metalowych, kółka samona‑
stawne metalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem metalowe,
wyroby metalowe produkowane w procesie obróbki mechanicznej:
koła i zestawy kołowe metalowe, wyroby metalowe, w tym: blachow‑
kręty, cybanty, czopy, drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica
metalowa‑sprężyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe, gwoź‑
dzie z szeroką główką, metalowe haki i jarzma, klamry (zaciski) me‑
talowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, kołki rozporowe,
kołnierze metalowe, kształtki metalowe, metalowe elementy stolarki
budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki, nity, pierścienie dystan‑
sowe, podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, za‑
ciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki, 7 części do maszyn: łożyska
toczne, akcesoria łożyskowe, akcesoria do łożysk tocznych, oprawy
do łożysk tocznych, obudowy, łożyska ślizgowe, główki cięgieł, tuleje
łożyskowe, znormalizowane części maszyn, sprzęgła i głowice prze‑
gubowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, części maszyn
produkowane na specjalne zamówienie, części zamienne do maszyn,
narzędzia do części maszyn, łańcuchy napędowe inne niż do pojaz‑
dów lądowych, koła pasowe, pasy do kół pasowych, pasy do przeno‑
śników, pasy do silników, pasy napędowe, pasy klinowe, pasy zębate,
pasy taśmowe płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, pasy
zespolone, złącza uszczelniające, zestawy naprawcze do piast kół,
zestawy łożysk rowerowych, łożyska samochodowe, łożyska toczne
do maszyn i urządzeń rolniczych, łożyska przemysłowe, 12 piasty do
kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, 17 pierścienie uszczelniające, uszczelnienia
czołowe obrotowych elementów maszyn, podkładki elastyczne,
uszczelki, uszczelnienia techniczne do maszyn, obrabiarek oraz silni‑
ków pojazdów mechanicznych, materiały uszczelniające, podkładki
z gumy lub fibry, pierścienie gumowe, gumowe artykuły formowe,
sznury i uszczelnienia z gumy pełnej i porowatej, profile z gumy peł‑
nej, profile z gumy porowatej, 20 koła do wózków podnośnikowych,
transportowych i do wózków sklepowych, kółka samonastawne
niemetalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem niemetalowe,
elementy z tworzyw sztucznych: kołki, podkładki, kapturki, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży części maszyn: łożysk tocznych
i ślizgowych, akcesoriów łożyskowych, opraw do łożysk tocznych,
pasów klinowych, znormalizowanych części maszyn, sprzęgieł, czę‑
ści maszyn, sprzęgieł, części maszyn produkowanych na specjalne
zamówienie, główek cięgieł, złączek uszczelniających, części za‑
miennych do maszyn oraz części samochodowych, usługi w zakre‑
sie prowadzenia sklepów i hurtowni z następującymi towarami: koła
i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe inne niż do maszyn, me‑
talowe zestawy kołowe do rusztowań metalowych, metalowe koła
do pojemników metalowych, kółka samonastawne metalowe, zesta‑
wy kołowe skrętne z hamulcem metalowe, wyroby metalowe produ‑
kowane w procesie obróbko mechanicznej: koła o zestawy kołowe
metalowe, wyroby metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy,
drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica metalowa sprężyny,
elementy złączne, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, metalo‑
we haki i jarzma, klamry(zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do
ścian metalowe, kołki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki koła
i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe inne niż do maszyn, me‑
talowe elementy stolarki budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki,
nity, pierścienie dystansowe, podkładki szpilki, śruby, śruby oczko‑
we, uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki,części
do maszyn: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, akcesoria do łożysk
tocznych, oprawy do łożysk tocznych, obudowy, łożyska ślizgowe,
główki cięgieł, tuleje łożyskowe, znormalizowane części do maszyn,
sprzęgła i głowice przegubowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lą‑
dowych, części maszyn produkowanych na specjalne zamówienie,
części zamienne do maszyn, narzędzia do części maszyn, łańcuchy
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, koła pasowe, pasy do
kół pasowych, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napę‑
dowe, pasy klinowe, pasy zębate, pasy taśmowe płaskie, pasy wa‑
riatorowe, pasy dwustronne, pasy zespolone, złącza uszczelniające,
zestawy naprawcze do piast kół, zestawy łożysk rowerowych, łożyska
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samochodowe, łożyska toczne do maszyn, i urządzeń rolniczych, ło‑
żyska przemysłowe, piasty do kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, pierścienie
uszczelniające, uszczelnienia obrotowe do elementów maszyn, pod‑
kładki elastyczne, uszczelki, uszczelnienia techniczne do maszyn, ob‑
rabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, materiały uszczel‑
niające, podkładki z gumy lub z fibry, pierścienie gumowe, gumowe
artykuły formowe, sznury i uszczelnienia z gumy pełnej i porowatej,
profile z gumy pełnej i porowatej, koła do wózków podnośnikowych,
transportowych i do wózków sklepowych, kółka samonastawne nie‑
metalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem niemetalowe,usługi
w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni oferujących towary: wy‑
roby metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyroby
żelazne i metalowe, drobnica metalowa‑sprężyny, elementy złączne,
gwoździe, gwoździe z szeroką główką, metalowe haki jarzma, klam‑
ry (zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, koł‑
ki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki metalowe, metalowe
elementy stolarki budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki, nity,
pierścienie dystansowe, podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe,
uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki, części
do maszyn, w szczególności: łożyska ślizgowe, główki cięgieł, łańcu‑
chy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia do czę‑
ści maszyn, oprawy do łożysk tocznych, pasy do kół pasowych, pasy
do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe pasy klinowe,
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, tuleje łożyskowe, złącza
uszczelniające, znormalizowane części maszyn, części maszyn pro‑
dukowane na specjalne zamówienie, zamienne części maszyn, piasty
kół pojazdów, piasty do kół pojazdów, uszczelnienia techniczne do
maszyn, obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, mate‑
riały uszczelniające, podkładki z gumy lub fibry, elementy z tworzyw
sztucznych: kołki, podkładki, kapturki. .

(111) 306062
(220) 2017 07 17
(210) 474189
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała, PL.
(540) Soft‑B system
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, 35 reklama.
(111) 306063
(220) 2017 07 17
(210) 474190
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Time2Think
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, gwarantowanie pokrycia
kosztów leczenia na rzecz podróżnych, obsługa roszczeń z tytułu
ubezpieczeń, organizacja ubezpieczeń podróżnych, pośrednictwo
w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpie‑
czeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo
w ubezpieczeniach transportowych, ubezpieczenia lotnicze, ubez‑
pieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie
od straty dokumentów, ubezpieczenie zdrowotne, usługi konsulta‑
cyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, informacja o ubezpie‑
czeniach, usługi w zakresie nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi wynajmu mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
nieruchomości pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart przedpła‑
conych i bonów, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, handel walutami i wymiana walut, międzyna‑
rodowe usługi bankowe, usługi bankowe i finansowe, usługi pośred‑
nictwa finansowego, usługi pośrednictwa walutowego, przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, usługi przekazywania
pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi trans‑
akcji finansowych online, zbiórki funduszy i sponsorowanie finanso‑
we, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich],
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organizowanie funduszy na cele dobroczynne, pozyskiwanie fun‑
duszy na projekty pomocy zagranicznej, sponsorowanie i patronat
finansowy, usługi w zakresie wycen, 39 transport, transport pasa‑
żerski, powietrzny (transport-), transport drogowy, transport osób,
transport lotniczy, organizowanie transportu, logistyka transportu,
rezerwacja transportu, usługi transportowe, organizowanie trans‑
portu powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowego, wynaj‑
mowanie transportu drogowego, usługi pośrednictwa transporto‑
wego, transport i dostawy towarów, transport pasażerów i ładunków,
dostarczanie informacji dotyczących transportu, usługi transportu
pojazdami silnikowymi, profesjonalne doradztwo w zakresie trans‑
portu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi rezerwacji
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi doradcze związane z transportem, organizacja transportu po‑
wietrznego, morskiego i lądowego, usługi linii lotniczych w zakresie
transportu, usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, organizacja
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie trans‑
portu ładunków, organizowanie transportu towarów, usługi w zakre‑
sie transportu towarów, usługi doradcze związane z transportem to‑
warów, usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi
transportu pojazdami, pośrednictwo frachtowe i w zakresie trans‑
portu, transport lądowy osób, transport drogowy pasażerów, pasa‑
żerski transport samochodowy, autobusowe usługi transportowe,
rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, usługi w zakresie
transportu drogowego dla osób, usługi linii lotniczych w zakresie
transportu pasażerów, organizowanie transportu pasażerskiego dro‑
gą powietrzną, morską oraz koleją, transport i składowanie, trans‑
port i składowanie towarów, magazynowanie ładunku przed trans‑
portem, usługi w zakresie cargo i frachtu, obsługa ładunków i usługi
frachtowe, usługi agencji frachtowych, fracht, załadunek frachtu,
spedycja frachtów, pośrednictwo frachtowe, ładowanie frachtu lot‑
niczego, usługi frachtu lądowego, rezerwacja miejsc w różnych środ‑
kach transportu, rezerwacja miejsc na podróż, nawigacja (ustalanie
położenia, wytyczanie trasy), 43 hotele, usługi restauracyjne świad‑
czone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
usługi w zakresie obozów turystycznych, udostępnianie sal konfe‑
rencyjnych, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnia‑
nie, udostępnianie, udostępnianie, udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedze‑
nia zarządu, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie
mebli.

(111) 306064
(220) 2017 07 17
(210) 474192
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) BEZ GMO GMO FREE
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 03.04.02, 05.05.21, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki dla nie‑
mowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło, masła z do‑
datkiem oleju, masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne
produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste,
sery, produkty seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogeni‑
zowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt,
mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka,
kefir, maślanka, mleko do kawy (zabielacze do kawy), śmietanka do
kawy, 30 lody, kleiki spożywcze na bazie mleka, 32 napoje serwatko‑
we, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicz‑
nej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespon‑
dencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków
telekomunikacji mleka i produktów mlecznych, usługi marketingo‑
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we, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 306065
(220) 2017 07 17
(210) 474195
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) AKADEMIA NAJEMCY
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 07.01.08, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna nierucho‑
mości, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, usługi
świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem po‑
mieszczeń na cele działalności gospodarczej, wynajem domów,
mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usłu‑
gi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w za‑
kresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi
świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. nieruchomości,
37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac remontowych budynków
i budowli, wykonawstwo prac budowlanych budynków i budowli,
41 kursy i szkolenia stacjonarne, korespondencyjne, zaoczne w tym
także poprzez sieć Internet w zakresie rynku nieruchomości, obsługi
nieruchomości, wyceny nieruchomości, kursy i szkolenia menedżer‑
skie, kursy i szkolenia maklerskie, kursy i szkolenia w zakresie udziela‑
nia pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy i szkolenia ppoż, kursy
i szkolenia bhp w tym ogólne, wstępne, okresowe, stanowiskowe,
specjalistyczne, kursy i szkolenia interpersonalne, kursy i szkolenia
językowe, kursy i szkolenia dla handlowców i sprzedawców, kursy
i szkolenia integracyjne, kursy i szkolenia dla pracowników biuro‑
wych, kursy i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, kursy i szko‑
lenia prawnicze, kursy i szkolenia biznesowe, kursy i szkolenia finan‑
sowe w zakresie finansów, rachunkowości, funkcjonowania giełdy
i rynków kapitałowych i inwestycyjnych, kursy i szkolenia w zakresie
przygotowania wniosków o dotacje w ramach programów unijnych,
kursy i szkolenia w zakresie zarządzania projektami unijnymi, kursy
i szkolenia wizażu, kursy i szkolenia kosmetyczne, kursy i szkolenia
fryzjerskie, kursy i szkolenia w zakresie nauk społecznych, kursy
i szkolenia w zakresie nauk przyrodniczych, kursy i szkolenia w zakre‑
sie nauk ścisłych, kursy i szkolenia przygotowawcze do egzaminów
państwowych zawodowych, usługi w zakresie organizowania i pro‑
wadzenia konferencji, sympozjów i zjazdów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi wydawnicze w zakresie:
skryptów, książek, akcydensów, zeszytów naukowych, folderów, dru‑
ków informacyjno‑reklamowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi konsultacyjne dotyczące urbanistyki, usługi ar‑
chitektoniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie bu‑
dowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie aranżacji
wnętrz.
(111) 306066
(220) 2017 07 17
(210) 474196
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) AKADEMIA NAJEMCY
(540)

(531) 07.01.08, 20.07.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna nieruchomo‑
ści, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, usługi świadczo‑
ne przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych,
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wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem pomieszczeń na
cele działalności gospodarczej, wynajem domów, mieszkań i aparta‑
mentów, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usłu‑
gi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie
nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, admini‑
strowanie nieruchomościami, usługi świadczone przez rzeczoznawców
majątkowych ds. nieruchomości, 37 nadzór budowlany, wykonawstwo
prac remontowych budynków i budowli, wykonawstwo prac budowla‑
nych budynków i budowli, 41 kursy i szkolenia stacjonarne, korespon‑
dencyjne, zaoczne w tym także poprzez sieć Internet w zakresie rynku
nieruchomości, obsługi nieruchomości, wyceny nieruchomości, kursy
i szkolenia menedżerskie, kursy i szkolenia maklerskie, kursy i szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy i szko‑
lenia ppoż, kursy i szkolenia bhp w tym ogólne, wstępne, okresowe,
stanowiskowe, specjalistyczne, kursy i szkolenia interpersonalne, kursy
i szkolenia językowe, kursy i szkolenia dla handlowców i sprzedawców,
kursy i szkolenia integracyjne, kursy i szkolenia dla pracowników biu‑
rowych, kursy i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, kursy i szkole‑
nia prawnicze, kursy i szkolenia biznesowe, kursy i szkolenia finansowe
w zakresie finansów, rachunkowości, funkcjonowania giełdy i rynków
kapitałowych i inwestycyjnych, kursy i szkolenia w zakresie przygo‑
towania wniosków o dotacje w ramach programów unijnych, kursy
i szkolenia w zakresie zarządzania projektami unijnymi, kursy i szkole‑
nia wizażu, kursy i szkolenia kosmetyczne, kursy i szkolenia fryzjerskie,
kursy i szkolenia w zakresie nauk społecznych, kursy i szkolenia w za‑
kresie nauk przyrodniczych, kursy i szkolenia w zakresie nauk ścisłych,
kursy i szkolenia przygotowawcze do egzaminów państwowych zawo‑
dowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji,
sympozjów i zjazdów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, usługi wydawnicze w zakresie: skryptów, książek, ak‑
cydensów, zeszytów naukowych, folderów, druków informacyjno
‑reklamowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
konsultacyjne dotyczące urbanistyki, usługi architektoniczne, projek‑
towanie urbanistyczne, projektowanie budowlane, projektowanie de‑
koracji wnętrz, projektowanie aranżacji wnętrz.

(111) 306067
(220) 2017 07 17
(210) 474197
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) W Walter Herz
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna nieruchomości,
sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, usługi świadczone
przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wy‑
najem pomieszczeń magazynowych, wynajem pomieszczeń na cele
działalności gospodarczej, wynajem domów, mieszkań i apartamentów,
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczą‑
ce leasingu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie nierucho‑
mości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, usługi świadczone przez rzeczoznawców mająt‑
kowych ds. nieruchomości, 37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac
remontowych budynków i budowli, wykonawstwo prac budowlanych
budynków i budowli, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi konsultacyjne dotyczące urbanistyki, usługi architektoniczne,
projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane, projektowa‑
nie dekoracji wnętrz, projektowanie aranżacji wnętrz.
(111) 306068
(220) 2017 07 17
(210) 474199
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) W
(540)

(531) 27.05.21, 27.05.01
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(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna nierucho‑
mości, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, usługi
świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem po‑
mieszczeń na cele działalności gospodarczej, wynajem domów,
mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usłu‑
gi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w za‑
kresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi
świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. nieruchomości,
37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac remontowych budynków
i budowli, wykonawstwo prac budowlanych budynków i budowli,
42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyj‑
ne dotyczące urbanistyki, usługi architektoniczne, projektowanie
urbanistyczne, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie aranżacji wnętrz.

(111) 306069
(220) 2017 07 17
(210) 474200
(151) 2018 01 12
(441) 2017 08 16
(732) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 07.01.08, 20.07.01
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna nierucho‑
mości, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, usługi
świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem po‑
mieszczeń na cele działalności gospodarczej, wynajem domów,
mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości,
usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie
w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. nieru‑
chomości, 37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac remontowych
budynków i budowli, wykonawstwo prac budowlanych budynków
i budowli, 41 kursy i szkolenia stacjonarne, korespondencyjne, za‑
oczne w tym także poprzez sieć Internet w zakresie rynku nieru‑
chomości, obsługi nieruchomości, wyceny nieruchomości, kursy
i szkolenia menedżerskie, kursy i szkolenia maklerskie, kursy i szko‑
lenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
kursy i szkolenia ppoż, kursy i szkolenia bhp w tym ogólne, wstęp‑
ne, okresowe, stanowiskowe, specjalistyczne, kursy i szkolenia
interpersonalne, kursy i szkolenia językowe, kursy i szkolenia dla
handlowców i sprzedawców, kursy i szkolenia integracyjne, kursy
i szkolenia dla pracowników biurowych, kursy i szkolenia w zakresie
przedsiębiorczości, kursy i szkolenia prawnicze, kursy i szkolenia
biznesowe, kursy i szkolenia finansowe w zakresie finansów, ra‑
chunkowości, funkcjonowania giełdy i rynków kapitałowych i inwe‑
stycyjnych, kursy i szkolenia w zakresie przygotowania wniosków
o dotacje w ramach programów unijnych, kursy i szkolenia w za‑
kresie zarządzania projektami unijnymi, kursy i szkolenia wizażu,
kursy i szkolenia kosmetyczne, kursy i szkolenia fryzjerskie, kursy
i szkolenia w zakresie nauk społecznych, kursy i szkolenia w zakre‑
sie nauk przyrodniczych, kursy i szkolenia w zakresie nauk ścisłych,
kursy i szkolenia przygotowawcze do egzaminów państwowych
zawodowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia kon‑
ferencji, sympozjów i zjazdów, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, usługi wydawnicze w zakresie: skryp‑
tów, książek, akcydensów, zeszytów naukowych, folderów, druków
informacyjno‑reklamowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi konsultacyjne dotyczące urbanistyki, usługi
architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie bu‑
dowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie aranżacji
wnętrz.
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(111) 306070
(220) 2017 07 17
(210) 474201
(151) 2018 01 12
(441) 2017 08 16
(732) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 07.01.08, 20.07.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna nierucho‑
mości, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, usługi
świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem po‑
mieszczeń na cele działalności gospodarczej, wynajem domów,
mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usłu‑
gi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w za‑
kresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi
świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. nieruchomości,
37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac remontowych budynków
i budowli, wykonawstwo prac budowlanych budynków i budowli,
41 kursy i szkolenia stacjonarne, korespondencyjne, zaoczne w tym
także poprzez sieć Internet w zakresie rynku nieruchomości, obsługi
nieruchomości, wyceny nieruchomości, kursy i szkolenia menedżer‑
skie, kursy i szkolenia maklerskie, kursy i szkolenia w zakresie udziela‑
nia pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy i szkolenia ppoż, kursy
i szkolenia bhp w tym ogólne, wstępne, okresowe, stanowiskowe,
specjalistyczne, kursy i szkolenia interpersonalne, kursy i szkolenia
językowe, kursy i szkolenia dla handlowców i sprzedawców, kursy
i szkolenia integracyjne, kursy i szkolenia dla pracowników biuro‑
wych, kursy i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, kursy i szko‑
lenia prawnicze, kursy i szkolenia biznesowe, kursy i szkolenia finan‑
sowe w zakresie finansów, rachunkowości, funkcjonowania giełdy
i rynków kapitałowych i inwestycyjnych, kursy i szkolenia w zakresie
przygotowania wniosków o dotacje w ramach programów unijnych,
kursy i szkolenia w zakresie zarządzania projektami unijnymi, kursy
i szkolenia wizażu, kursy i szkolenia kosmetyczne, kursy i szkolenia
fryzjerskie, kursy i szkolenia w zakresie nauk społecznych, kursy
i szkolenia w zakresie nauk przyrodniczych, kursy i szkolenia w zakre‑
sie nauk ścisłych, kursy i szkolenia przygotowawcze do egzaminów
państwowych zawodowych, usługi w zakresie organizowania i pro‑
wadzenia konferencji, sympozjów i zjazdów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi wydawnicze w zakresie:
skryptów, książek, akcydensów, zeszytów naukowych, folderów, dru‑
ków informacyjno‑reklamowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi konsultacyjne dotyczące urbanistyki, usługi ar‑
chitektoniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie bu‑
dowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie aranżacji
wnętrz.
(111) 306071
(220) 2017 07 18
(210) 474292
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) PEGAZ IN‑WEST SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) INTENSIVE outsourcing
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.04, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12,
26.02.03
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, outsourcing ( doradztwo
biznesowe), rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psycho‑
logicznych w celu selekcji personelu.

(111) 306072
(220) 2017 07 18
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) CISZEK DAWID, Wróblówka, PL.
(540) LUNA luna‑design.pl
(540)

2061
(210) 474294

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe z drewna, 19 drzwi drewnia‑
ne, schody drewniane, 20 meble drewniane, meble sypialniane na
wymiar, meble z tworzyw sztucznych, meble kuchenne, meble ku‑
chenne na wymiar, meble na miarę (do zabudowy), drzwi do mebli,
garderoby, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wy‑
konane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z meblami i elementami wystroju wnętrz za pośrednic‑
twem sieci Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży.
(111) 306073
(220) 2017 07 18
(210) 474295
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) PEGAZ IN‑WEST SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) INTENSIVE service center
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 25.01.09
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
fakturowanie, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsour‑
cing, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowa‑
nie listy płac, rekrutacja personelu, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi sekretarskie.
(111) 306074
(220) 2017 07 18
(210) 474309
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) PEGAZ IN‑WEST SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) INTENSIVE work
(540)

Kolor znaku: ciemnogranatowy, szary
(531) 26.01.01, 29.01.12, 27.05.01, 26.02.03
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, outsourcing (doradztwo
biznesowe), rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psycho‑
logicznych w celu selekcji personelu.
(111) 306075
(220) 2017 07 18
(210) 474311
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) Quadro
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury sztywne
stosowane w budownictwie, w szczególności: rury ceramiczne, ka‑
nały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych grzewczych i klima‑
tyzacyjnych, kominy prefabrykowane, gotowe części przewodów
kominowych, części fasonowe dla rur kominowych, prefabrykowane
wkłady kominkowe otwarte, tłumiki dźwięku dla systemów spalin
komina, prefabrykowane wentylacyjne kanały kablowe, prefabryko‑
wane piece kaflowe, prefabrykowanych wielofunkcyjne węże które
mają co najmniej jedną funkcję wyżej wymienionych towarów, części
zamienne do wyżej wymienionych towarów.
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(111) 306076
(220) 2017 07 18
(210) 474312
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) Stabil
(510), (511) 19 kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych
grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowane, gotowe
części przewodów kominowych, części fasonowe dla rur komino‑
wych, prefabrykowane wkłady kominkowe otwarte, prefabrykowane
wentylacyjne kanały kablowe, prefabrykowane piece kaflowe .
(111) 306077
(220) 2017 07 18
(210) 474313
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) Rondo
(510), (511) 19 kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych
grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowane, gotowe
części przewodów kominowych, części fasonowe dla rur komino‑
wych, prefabrykowane wkłady kominkowe otwarte, prefabrykowane
wentylacyjne kanały kablowe, prefabrykowane piece kaflowe.
(111) 306078
(220) 2017 07 18
(210) 474316
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) Thermo Rondo Plus
(510), (511) 19 kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych
grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowane, gotowe
części przewodów kominowych, części fasonowe dla rur komino‑
wych, prefabrykowane wkłady kominkowe otwarte, prefabrykowane
wentylacyjne kanały kablowe, prefabrykowane piece kaflowe.
(111) 306079
(220) 2017 07 18
(210) 474326
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) KWIATKOWSKA ALICJA BIOCHEMIA URODY, Racibórz, PL.
(540) Biochemia Urody
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.04, 04.01.03, 02.03.16
(510), (511) 35 usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu‑
mentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pie‑
lęgnacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on‑line w zakre‑
sie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on‑line w zakresie substancji, materiałów i preparatów chemicznych
oraz surowców naturalnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi w zakresie detalicz‑
nej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej książek, 44 doradztwo dotyczące ko‑
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za po‑
średnictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, usługi w zakresie porad kosmetycznych.
(111) 306080
(220) 2017 07 18
(210) 474328
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) SAGITTARIUS BUSINESS HOUSE
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12

Nr 6/2018

(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalenda‑
rze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biu‑
rowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmo‑
wanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodar‑
czą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i bu‑
dynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługo‑
wych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomo‑
ściami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów
biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych,
garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restau‑
racje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlo‑
wych.

(111) 306081
(220) 2017 07 18
(210) 474329
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Bank Zachodni WBK, bank jaki chcę
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobil‑
nych, 36 usługi bankowe.
(111) 306082
(220) 2017 07 18
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) BIZON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bizoncapital
(540)

(210) 474330

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.04, 03.04.24
(510), (511) 36 pożyczki, pożyczki pieniężne, pożyczki konsumenc‑
kie, pożyczki ratalne, działalność finansowa, doradztwo dotyczące
pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo
finansowe związane z pożyczkami, organizacja pożyczek, udzielanie
pożyczek indywidualnych, udzielanie pożyczek, usługi dotyczące
pożyczania i pożyczek, usługi pożyczek finansowych do celów oso‑
bistych.
(111) 306083
(220) 2017 07 18
(210) 474332
(151) 2018 01 22
(441) 2017 08 21
(732) PEGAZ IN‑WEST SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) INTENSIVE GROUP
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnozielony, żółty, granatowy,
jasnozielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre‑
sie działalności gospodarczej.
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(111) 306084
(220) 2017 07 19
(151) 2018 01 22
(441) 2017 08 21
(732) PRIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ale ratka
(540)

(210) 474362
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w czekoladzie, pączki, pastylki, pizza, placki, piernik, polewy, pralinki,
przekąski, przyprawy, ptysie, słodycze .

(111) 306087
(220) 2017 08 30
(210) 476000
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) ELEKTRO‑PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(540) BERG
(510), (511) 9 gniazda i łączniki elektryczne.

Kolor znaku: biały, zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 36 pożyczki, usługi dotyczące pożyczek, finansowanie
pożyczek, pożyczki pod zastaw, pożyczki hipoteczne, usługi finan‑
sowe, działalność finansowa, operacje finansowe, informacje finan‑
sowe, transakcje finansowe, wycena finansowa, doradztwo w spra‑
wach finansowych, planowanie i zarządzanie finansowe, doradztwo
finansowe, analizy finansowe, usługi w zakresie badań finansowych,
informacje bankowe, bankowość, kredyty ratalne, udzielanie kredy‑
tów pod zastaw hipoteczny, umowy kredytowe, umowy kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, obsługa
kart kredytowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, agen‑
cje badające zdolność kredytową [kredytowanie], agencje ściągania
wierzytelności, usługi w zakresie dochodzeń finansowych, doradz‑
two w zakresie długów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, informacje w sprawach ubezpie‑
czenia, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, usługi finansowe
świadczone przez Internet.
(111) 306085
(220) 2017 07 19
(210) 474363
(151) 2018 01 22
(441) 2017 08 21
(732) VIRGO B. GRANICKI, P. GRANICKI, W. GRANICKI SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Virgo
(540)

(111) 306088
(220) 2017 09 19
(210) 476686
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) WERNECKI MARCIN ROYALBI, Toruń, PL.
(540) Royalbi
(510), (511) 12 rowery, siodełka rowerowe, łańcuchy rowerowe, tor‑
by rowerowe, korby rowerowe, sakwy rowerowe, koła rowerowe,
opony rowerowe, bagażniki rowerowe, części konstrukcyjne rowe‑
rów, pokrycia siodełek rowerów, kierownice do rowerów, szprychy
do rowerów, błotniki do rowerów, dzwonki do rowerów, ramy do
rowerów, przyczepy rowerowe [riksze], dopasowane pokrowce na
rowery, kosze przystosowane do rowerów, uchwyty kierownicy do
rowerów, osłony łańcucha do rowerów, pokrowce na uchwyty rowe‑
rowe, mostki kierownicy [części rowerowe], akcesoria do rowerów do
przewożenia bagażu.
(111) 306089
(220) 2017 10 16
(210) 477701
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) SIKORA ADRIAN P.H.U.DOLLARCAR, ŁÓDŹ, PL.
(540) DOLLARCAR
(540)

Kolor znaku: zielony, beżowy
(531) 18.01.09, 20.05.23, 27.05.01, 27.05.05, 07.01.24, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów.
(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki informacji magnetyczne i optyczne, 16 książ‑
ki, czasopisma, kalendarze, zakładki do książek, karty pocztowe,
41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, usługi dotyczące
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, kluby zdrowia,
produkcja filmów innych niż reklamowych, doradztwo w zakresie
edukacji i kształcenia.
(111) 306086
(220) 2017 06 05
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) PANKIEWICZ WALENTYN, Białystok, PL.
(540) # Słodkie Chłopaki
(540)

(111) 306090
(220) 2017 07 19
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec, PL.
(540) healthy mind
(540)

(210) 474376

(210) 472537

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 30 angielskie muffiny, babeczki, babki Panettone,
brownie, bagietki, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, bezy,
biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, Cantucci, chleb, ciasta, ciastka,
ciasteczka, ciasto do: pieczenia, kruche, filo, francuskie, cukierki, cu‑
kier, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, czekolada, czekoladki, chipsy
zbożowe, dania gotowe zawierające makaron, dekoracje cukiernicze
do ciast, desery lodowe, dropsy owocowe, ekierki, gofry, ekstrakty
przypraw, esencje do gotowania, Empanada, herbatniki, gotowe de‑
sery, herbata, jabłka w cieście, karmelki, kakao, kasze, kanapki, kawa,
krakersy, krówka, kremy budyniowe curstard, lizaki, lasagne, lód, lo‑
dowe wyroby cukiernicze, lody, lukier, mąka, makarony, marcepan,
mieszanki ciasta, miód, musy, naleśniki, Napoleonki, Nugat, orzechy

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, mięso konserwowane, drób, ekstrakty mięsne,
warzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa przetworzone,
warzywa preparowane, warzywa gotowane, owoce przetworzone,
owoce marynowane, owoce konserwowane, mrożone owoce, gala‑
retki, przetwory owocowe, w tym dżemy, marmolada, mleczne pro‑
dukty, pasty mięsne, w tym pasztety, smalec, gotowe dania z mięsa,
konserwy mięsne, w tym mielonki, konserwy rybne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączko‑
wych, pasty warzywne, hummus, 30 sosy, pasta z soi, przyprawy
smakowe, marynaty, kanapki, wyroby cukiernicze, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, pierożki na bazie mąki.
(111) 306091
(220) 2017 07 19
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec, PL.

(210) 474377
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(540) ZDROWIE W GŁOWIE!
(510), (511) 29 ryby, mięso konserwowane, drób, ekstrakty mięsne,
warzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa przetworzone,
warzywa preparowane, warzywa gotowane, owoce przetworzone,
owoce marynowane, owoce konserwowane, mrożone owoce, gala‑
retki, przetwory owocowe, w tym dżemy, marmolada, mleczne pro‑
dukty, pasty mięsne, w tym pasztety, smalec, gotowe dania z mięsa,
konserwy mięsne, w tym mielonki, konserwy rybne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączko‑
wych, pasty warzywne, hummus, 30 sosy, pasta z soi, przyprawy
smakowe, marynaty, kanapki, wyroby cukiernicze, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, pierożki na bazie mąki.
(111) 306092
(220) 2017 07 19
(210) 474378
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) NELRO DATA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Go4Fresh
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli‑
matyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdat‑
niania powietrza.
(111) 306093
(220) 2017 07 19
(151) 2018 01 22
(441) 2017 08 21
(732) PRIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) minipożyczka
(540)

(210) 474381

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pożyczki, usługi dotyczące pożyczek, finansowanie
pożyczek, pożyczki pod zastaw, pożyczki hipoteczne, usługi finan‑
sowe, działalność finansowa, operacje finansowe, informacje finan‑
sowe, transakcje finansowe, wycena finansowa, doradztwo w spra‑
wach finansowych, planowanie i zarządzanie finansowe, doradztwo
finansowe, analizy finansowe, usługi w zakresie badań finansowych,
informacje bankowe, bankowość, kredyty ratalne, udzielanie kredy‑
tów pod zastaw hipoteczny, umowy kredytowe, umowy kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną kredytowanie pod zastaw, obsługa
kart kredytowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, agen‑
cje badające zdolność kredytową [kredytowanie], agencje ściągania
wierzytelności, usługi w zakresie dochodzeń finansowych, doradz‑
two w zakresie długów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, informacje w sprawach ubezpie‑
czenia, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, usługi finansowe
świadczone przez Internet.
(111) 306094
(220) 2017 07 20
(210) 474387
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) WP brand studio
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe zarejestrowane i do pobrania,
aplikacje mobilne, programy do gier komputerowych i do gier wideo
zarejestrowane i do pobrania, publikacje cyfrowe i treści multimedial‑
ne w formie cyfrowej do transmisji za pośrednictwem mediów teleko‑
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munikacyjnych, oprogramowanie do telewizji interaktywnej, multi‑
medialne programy komputerowe zarejestrowane i do pobrania,
dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, grafika do pobra‑
nia do telefonów komórkowych, publikacje cyfrowe do pobrania, pod‑
ręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej do pobrania, aplikacje
komputerowe do pobrania, nagrania wideo, także do pobrania, CD
‑ROM‑y, dyski audio, dyski z nagraniami DVD, płyty wideo i audio, pły‑
ty cyfrowe, taśmy wideo, magnetyczne nośniki informacji, karty ma‑
gnetyczne, karty chipowe, karty elektroniczne, 16 publikacje
drukowane, materiały instruktażowe i szkoleniowe z wyjątkiem urzą‑
dzeń, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, książki, czasopi‑
sma, broszury i ulotki informacyjne, programy komputerowe w formie
drukowanej, materiały reklamowe drukowane oraz materiały reklamo‑
we z papieru lub z tektury, papeteria, materiały piśmienne, zdjęcia,
mapy, plakaty, sztychy, ryty, litograficzne dzieła sztuki, katalogi, albu‑
my, wizytówki, kartki pocztowe, notesy, notatniki, kalendarze, naklejki
(artykuły piśmiennicze), pudełka kartonowe lub papierowe, papiero‑
we karty na notatki, 35 reklama, w tym reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, reklama radiowa i tele‑
wizyjna, rozpowszechnianie reklam, zamieszczanie reklam i materiałów
promocyjnych dla innych osób na stronach internetowych dostępnych
za pośrednictwem sieci komputerowych, tworzenie reportaży reklamo‑
wych, przygotowywanie kampanii reklamowych, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, projektowanie materia‑
łów reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, pro‑
dukcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań
wideo do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, badania
rynku do celów reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamo‑
wych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w ce‑
lach reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce‑
lów reklamowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na
stronach Internetowych, opracowywanie i realizacja planów i koncep‑
cji medialnych i reklamowych, organizowanie programów lojalnościo‑
wych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, testo‑
wanie marki, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie
oceny marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakre‑
sie strategii rozwoju marki, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsa‑
mości korporacyjnej i tożsamości marki, doradztwo, konsultacje i po‑
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, marketing referencyjny
i afiliacyjny, kampanie marketingowe, planowanie strategii marketin‑
gowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, anali‑
za trendów marketingowych, badania i analizy marketingowe, usługi
badań rynku dotyczące mediów nadawczych, doradztwo marketingo‑
we w zakresie mediów społecznościowych, opracowywanie i realiza‑
cja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, wynajmowanie no‑
śników reklamowych i przestrzeni reklamowej dla innych osób,
optymalizacja stron internetowych, systematyzacja, sortowanie i kom‑
pilacja informacji w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbio‑
rami skomputeryzowanymi, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych dla osób trzecich, przetwarzanie danych, obróbka
tekstów, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
usługi public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj‑
nych public relations, wynajmowanie czasu reklamowego (we wszyst‑
kich środkach masowego przekazu), usługi przeglądu prasy, 38 usługi
telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu, dokumen‑
tów i danych również drogą elektroniczną, kablową, światłowodową,
bezprzewodową i satelitarną, usługi cyfrowego nadawania treści mul‑
timedialnych w Internecie, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie
treści audio‑wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych
sieci multimedialnych, elektroniczne przesyłanie programów kompu‑
terowych za pośrednictwem Internetu, dzierżawa czasu dostępu do
witryn internetowych, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci inter‑
netowych, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych za po‑
średnictwem Internetu, przez satelity i bezprzewodowo, nadawanie
symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunika‑
cyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, transmisje strumieniowe
audio i wideo, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych,
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
internetowych, łączność bezprzewodowa, usługi agencji informacyj‑
nych, usługi wideokonferencji, usługi telefonii internetowej, usługi
poczty elektronicznej, usługi ogłoszeń elektronicznych (bulletin bo‑
ards), obsługa internetowych forów dyskusyjnych, obsługa komunika‑
torów internetowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw praso‑
wych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych,
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łączy satelitarnych oraz innych środków łączności, przydzielanie dostę‑
pu do baz danych, informacja on‑line dotycząca telekomunikacji,
transmisja i odbiór informacji z baz danych za pośrednictwem sieci te‑
lekomunikacyjnej, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, inte‑
raktywne usługi nadawania programów i łączności, interaktywne
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, transmisja dźwięku i obra‑
zu oraz treści multimedialnych za pośrednictwem interaktywnych sie‑
ci multimedialnych, transmisja wideo na żądanie, doradztwo w dzie‑
dzinie telekomunikacji, konsultacje z zakresu nadawania programów
wideo, doradztwo w zakresie transmisji danych przez Internet, 41 usłu‑
gi edukacyjne, w tym organizowanie i obsługa konferencji, wykładów,
warsztatów, seminariów, kongresów i sympozjów, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie rozrywki, udostępnianie pu‑
blikacji on‑line nie do pobrania, udostępnianie filmów on‑line nie do
pobrania, udostępnianie klipów muzycznych on‑line za pośrednic‑
twem Internetu, publikacja książek i czasopism elektronicznych on
‑line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do
publikacji, publikacja on‑line dzienników internetowych z treściami
zdefiniowanymi przez użytkownika, udostępnianie komiksów i opo‑
wieści w formie graficznej nie do pobrania, publikacja tekstów innych
niż reklamowe, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu,
pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż
reklamowe, usługi reporterskie, produkcja materiałów audiowizual‑
nych, materiałów audio i wideo, dostarczanie filmów i nagrań audiowi‑
zualnych, nie do pobrania przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, fotoreportaże, rozrywka interaktywna, rozrywka w formie
telewizyjnych programów informacyjnych, wypożyczanie nagrań wi‑
deo, filmów, nagrań dźwiękowych, taśm wideo, wypożyczanie filmów,
produkcja spektakli, filmów, programów audiowizualnych, radiowych
i multimedialnych, studia filmowe, montaż programów audiowizual‑
nych, radiowych i multimedialnych, usługi fotograficzne, a mianowicie
sesje fotograficzne, fotoreportaże, nagrywanie na taśmach wideo,
42 usługi komputerowe, w tym programowanie komputerowe, pro‑
jektowanie systemów komputerowych, administrowanie serwerami
komputerowymi, tworzenie i konserwacja stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie internetowych stron własnych osób trze‑
cich, projektowanie i hosting portali internetowych, komputerowe
zabezpieczanie przeciwwirusowe i antyspamowe, zabezpieczanie sys‑
temów teleinformatycznych przed nieupoważnionym dostępem, pro‑
jektowanie, rozbudowywanie i uaktualnianie oprogramowania kom‑
puterowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe
udostępnianie on‑line oprogramowania komputerowego, oprogramo‑
wanie jako usługa SaaS, usługi inżynieryjne w zakresie programowania
komputerowego, usługi w zakresie wsparcia technicznego i konserwa‑
cji oprogramowana komputerowego, usługi dostawcy usług aplikacyj‑
nych, opracowywanie, aktualizowanie i utrzymywanie wyszukiwarki
sieci telekomunikacyjnej, obsługa wyszukiwarki internetowej, udostęp‑
nianie wyszukiwarki internetowej, hosting stron internetowych, usługi
testowania użyteczności witryn internetowych, projektowanie, opraco‑
wywanie, tworzenie i utrzymywanie stron i witryn internetowych, do‑
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, aktualizacja
stron internetowych dla osób trzecich, wdrażanie i zarządzanie strona‑
mi internetowymi na rzecz osób trzecich, instalowanie stron interneto‑
wych w Internecie na rzecz osób trzecich, hosting serwerów, hosting
treści cyfrowych w Internecie, usługi chmury obliczeniowej, powiela‑
nie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputero‑
wych inna niż konwersja fizyczna, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
integracji oprogramowania komputerowego, leasing oprogramowa‑
nia komputerowego, udostępnianie oprogramowania komputerowe‑
go, które można pobierać z globalnej sieci komputerowej, przechowy‑
wanie danych elektronicznych, prace badawczo rozwojowe w zakresie
komputerów, Internetu, mediów elektronicznych, telekomunikacji, in‑
formatyki i oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w za‑
kresie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego,
projektowanie programów i urządzeń interaktywnych, wypożyczanie
plików informatycznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic‑
twem strony internetowej, projektowanie i opracowywanie oprogra‑
mowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, hosting skomputeryzowa‑
nych danych, plików, aplikacji i informacji, instalacja i dostosowanie na
zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego.
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(111) 306095
(220) 2017 07 20
(210) 474389
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) WP brand studio
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe zarejestrowane i do pobrania,
aplikacje mobilne, programy do gier komputerowych i do gier wideo
zarejestrowane i do pobrania, publikacje cyfrowe i treści multime‑
dialne w formie cyfrowej do transmisji za pośrednictwem mediów
telekomunikacyjnych, oprogramowanie do telewizji interaktywnej,
multimedialne programy komputerowe zarejestrowane i do pobra‑
nia, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, grafika do
pobrania do telefonów komórkowych, publikacje cyfrowe do pobra‑
nia, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej do pobrania,
aplikacje komputerowe do pobrania, nagrania wideo, także do po‑
brania, CD‑ROM‑y, dyski audio, dyski z nagraniami DVD, płyty wideo
i audio, płyty cyfrowe, taśmy wideo, magnetyczne nośniki informacji,
karty magnetyczne, karty chipowe, karty elektroniczne, 16 publika‑
cje drukowane, materiały instruktażowe i szkoleniowe z wyjątkiem
urządzeń, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, książki, cza‑
sopisma, broszury i ulotki informacyjne, programy komputerowe
w formie drukowanej, materiały reklamowe drukowane oraz mate‑
riały reklamowe z papieru lub z tektury, papeteria, materiały pi‑
śmienne, zdjęcia, mapy, plakaty, sztychy, ryty, litograficzne dzieła
sztuki, katalogi, albumy, wizytówki, kartki pocztowe, notesy, notatni‑
ki, kalendarze, naklejki (artykuły piśmiennicze), pudełka kartonowe
lub papierowe, papierowe karty na notatki, 35 reklama, w tym rekla‑
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyj‑
nych, reklama radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, za‑
mieszczanie reklam i materiałów promocyjnych dla innych osób na
stronach internetowych dostępnych za pośrednictwem sieci kompu‑
terowych, tworzenie reportaży reklamowych, przygotowywanie
kampanii reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo do
celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, badania rynku
do celów reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stro‑
nach Internetowych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji
medialnych i reklamowych, organizowanie programów lojalnościo‑
wych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, testo‑
wanie marki, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie
oceny marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w za‑
kresie strategii rozwoju marki, usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, doradztwo, konsulta‑
cje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, marketing
referencyjny i afiliacyjny, kampanie marketingowe, planowanie stra‑
tegii marketingowych, opracowywanie strategii i pomysłów marke‑
tingowych, analiza trendów marketingowych, badania i analizy mar‑
ketingowe, usługi badań rynku dotyczące mediów nadawczych,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamo‑
wych, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni reklamo‑
wej dla innych osób, optymalizacja stron internetowych, systematy‑
zacja, sortowanie i kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami skomputeryzowanymi, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, przetwarza‑
nie danych, obróbka tekstów, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, usługi public relations, doradztwo w dziedzi‑
nie strategii komunikacyjnych public relations, wynajmowanie czasu
reklamowego (we wszystkich środkach masowego przekazu), usługi
przeglądu prasy, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji
dźwięku, obrazu, dokumentów i danych również drogą elektronicz‑
ną, kablową, światłowodową, bezprzewodową i satelitarną, usługi
cyfrowego nadawania treści multimedialnych w Internecie, transmi‑
sja plików cyfrowych, przesyłanie treści audio‑wizualnych za pośred‑
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nictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, elektro‑
niczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem
Internetu, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, przesy‑
łanie wiadomości za pomocą sieci internetowych, nadawanie progra‑
mów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przez
satelity i bezprzewodowo, nadawanie symultaniczne telewizji za po‑
średnictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bez‑
przewodowych, transmisje strumieniowe audio i wideo, łączność za
pośrednictwem terminali komputerowych, zapewnianie dostępu do
treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świad‑
czone za pośrednictwem platform i portali internetowych, łączność
bezprzewodowa, usługi agencji informacyjnych, usługi wideokonfe‑
rencji, usługi telefonii internetowej, usługi poczty elektronicznej,
usługi ogłoszeń elektronicznych (bulletin boards), obsługa interneto‑
wych forów dyskusyjnych, obsługa komunikatorów internetowych,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, łączy satelitarnych oraz
innych środków łączności, przydzielanie dostępu do baz danych, in‑
formacja on‑line dotycząca telekomunikacji, transmisja i odbiór infor‑
macji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, usłu‑
gi w zakresie komunikacji interaktywnej, interaktywne usługi
nadawania programów i łączności, interaktywne przesyłanie treści
wideo przez sieci cyfrowe, transmisja dźwięku i obrazu oraz treści
multimedialnych za pośrednictwem interaktywnych sieci multime‑
dialnych, transmisja wideo na żądanie, doradztwo w dziedzinie tele‑
komunikacji, konsultacje z zakresu nadawania programów wideo,
doradztwo w zakresie transmisji danych przez Internet, 41 usługi
edukacyjne, w tym organizowanie i obsługa konferencji, wykładów,
warsztatów, seminariów, kongresów i sympozjów, organizowanie i pro‑
wadzenie szkoleń, usługi w zakresie rozrywki, udostępnianie publi‑
kacji on‑line nie do pobrania, udostępnianie filmów on‑line nie do
pobrania, udostępnianie klipów muzycznych on‑line za pośrednic‑
twem Internetu, publikacja książek i czasopism elektronicznych on
‑line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do
publikacji, publikacja on‑line dzienników internetowych z treściami
zdefiniowanymi przez użytkownika, udostępnianie komiksów i opo‑
wieści w formie graficznej nie do pobrania, publikacja tekstów in‑
nych niż reklamowe, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Inter‑
netu, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja filmów
innych niż reklamowe, usługi reporterskie, produkcja materiałów
audiowizualnych, materiałów audio i wideo, dostarczanie filmów
i nagrań audiowizualnych, nie do pobrania przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, fotoreportaże, rozrywka interaktywna,
rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, wypo‑
życzanie nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, taśm wideo,
wypożyczanie filmów, produkcja spektakli, filmów, programów au‑
diowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, mon‑
taż programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, usłu‑
gi fotograficzne, a mianowicie sesje fotograficzne, fotoreportaże,
nagrywanie na taśmach wideo, 42 usługi komputerowe, w tym pro‑
gramowanie komputerowe, projektowanie systemów komputero‑
wych, administrowanie serwerami komputerowymi, tworzenie i kon‑
serwacja stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
internetowych stron własnych osób trzecich, projektowanie i hosting
portali internetowych, komputerowe zabezpieczanie przeciwwiru‑
sowe i antyspamowe, zabezpieczanie systemów teleinformatycz‑
nych przed nieupoważnionym dostępem, projektowanie, rozbudo‑
wywanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe udostęp‑
nianie on‑line oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
jako usługa SaaS, usługi inżynieryjne w zakresie programowania
komputerowego, usługi w zakresie wsparcia technicznego i konser‑
wacji oprogramowana komputerowego, usługi dostawcy usług apli‑
kacyjnych, opracowywanie, aktualizowanie i utrzymywanie wyszuki‑
warki sieci telekomunikacyjnej, obsługa wyszukiwarki internetowej,
udostępnianie wyszukiwarki internetowej, hosting stron interneto‑
wych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, projek‑
towanie, opracowywanie, tworzenie i utrzymywanie stron i witryn
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron interne‑
towych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich, wdraża‑
nie i zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, in‑
stalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich,
hosting serwerów, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi
chmury obliczeniowej, powielanie oprogramowania komputerowe‑
go, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, kon‑
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wersja programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna,
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kom‑
puterowego, usługi w zakresie integracji oprogramowania kompute‑
rowego, leasing oprogramowania komputerowego, udostępnianie
oprogramowania komputerowego, które można pobierać z globalnej
sieci komputerowej, przechowywanie danych elektronicznych, prace
badawczo rozwojowe w zakresie komputerów, Internetu, mediów
elektronicznych, telekomunikacji, informatyki i oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowe‑
go i oprogramowania komputerowego, projektowanie programów
i urządzeń interaktywnych, wypożyczanie plików informatycznych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie apli‑
kacji mobilnych, hosting skomputeryzowanych danych, plików, apli‑
kacji i informacji, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego.

(111) 306096
(220) 2017 07 20
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) WASĄG MAREK, Polańczyk, PL.
(540) WSPÓLNOTA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ M
(540)

(210) 474405

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, czerwony, jasnobrązowy,
niebieski
(531) 03.07.11, 03.07.16, 24.13.09, 26.11.03, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja religijna, kursy szkoleniowe dotyczące za‑
dań religijnych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagry‑
wanie muzyki, organizowanie warsztatów, pisanie piosenek, pisanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), pisanie i publikowanie tek‑
stów innych niż teksty reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja
nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań audiowizual‑
nych, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, pro‑
wadzenie kursów, seminariów i warsztatów, publikowanie materia‑
łów drukowanych innych niż teksty reklamowe, szkolenia religijne,
usługi edukacyjne dotyczące rozwoju religijnego, usługi edukacyjne
w zakresie rozwoju religijnego, usługi rekreacyjne, warsztaty do ce‑
lów rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, wydawanie
audio buków, zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczyn‑
kowej, nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, 45 doradztwo do‑
tyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo duszpasterskie,
ewangelizacyjne usługi duszpasterskie, organizowanie zgromadzeń
religijnych, poradnictwo duchowe, poradnictwo duszpasterskie,
świadczenie usług modlitewnych, usługi ewangelizacyjne, usługi re‑
ligijne, zarządzanie własnością intelektualną.
(111) 306097
(220) 2017 07 20
(210) 474408
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) SZYMCZUKIEWICZ MONIKA MODA, Kazimierz Biskupi, PL.
(540) Biały Domek
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnoniebieski, niebieski, fioletowy
(531) 07.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 25 obuwie dziecięce, 35 usługi sprzedaży w sklepach
specjalistycznych obuwia dziecięcego.
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(111) 306098
(220) 2017 07 20
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) KAROLEWSKI KAROL, Wymój, PL.
(540) KARO
(540)

(210) 474410
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(111) 306101
(220) 2017 07 21
(210) 474436
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) GALVO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) GaLVO24
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 26.11.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, konstrukcje metalowe,
40 obróbka metali.
Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 07.03.02, 26.04.01, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 okna niemetalowe.
(111) 306099
(220) 2017 07 20
(210) 474417
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) KIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) eli+
(540)

Kolor znaku: turkusowy, granatowy
(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje do zaopatrywania w wodę, urządzenia do
celów sanitarnych, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia i in‑
stalacje do gotowania, urządzenia chłodzące, urządzenia i instalacje
do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne],
urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyj‑
nych [LED], urządzenia do ogrzewania .
(111) 306100
(220) 2017 07 21
(210) 474426
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) BIOHUMUS
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do
analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weteryna‑
ryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż me‑
dyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt‑
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owo‑
ców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchniczna,
guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki
chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in‑
sektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy,
środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbi‑
cydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, podłoża
dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, pre‑
paraty do oczyszczania z tłuszczy do celów przemysłowych, torf jak
nawóz, ziemia do uprawy, preparaty, do użyźniania gleby, wodorosty
jako nawóz.

(111) 306102
(220) 2017 07 21
(210) 474440
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa, PL.
(540) PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PRODUKCJA
MATERIAŁÓW ODNIESIENIA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.04.04, 26.11.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, kasety audio, kasety video, CD‑ROMy, dyskietki,
16 druki, książki, przewodniki, broszury, informatory, wydawnictwa
periodyczne, kalendarze, katalogi, instrukcje, artykuły piśmienne,
35 usługi w zakresie tworzenia baz danych dotyczących laborato‑
riów, jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz podmiotów,
które uzyskały prawo do używania znaków zgodności, usługi w za‑
kresie kompilacji, systematyzacji i uaktualniania informacji w kom‑
puterowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie informacji statystycznej, bada‑
nia rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie promocji, badania
i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie udzielania informacji o systemach oceny zgodno‑
ści, 41 usługi szkoleniowe i wydawnicze w zakresie systemów oce‑
ny zgodności, organizowanie wystaw i konkursów edukacyjnych
w zakresie systemów oceny zgodności, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów i szkoleń w zakresie systemów oceny zgod‑
ności, 42 usługi związane z akredytowaniem laboratoriów, jednostek
certyfikujących i kontrolujących oraz nadzorem nad nimi, usługi
w zakresie badania biegłości akredytowanych jednostek, usługi do‑
radztwa w zakresie zgodności wyrobów i procesów ich wytwarzania
z normami technicznymi, w zakresie bezpieczeństwa wyrobów oraz
w zakresie ochrony środowiska, ocena wyrobów i procesów ich wy‑
twarzania z punktu widzenia ich zgodności z normami technicznymi,
badania techniczne, kontrola jakości, badanie nowych produktów,
tworzenie oprogramowania komputerowego, 45 opiniowanie aktów
prawnych i dokumentów normatywnych.
(111) 306103
(220) 2017 07 21
(210) 474451
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) ŻÓŁTOWSKA KAROLINA, Warszawa, PL.; JANCZEWSKA
‑ZREDA EDYTA, Warszawa, PL.
(540) DESTRIER
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, do‑
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunko‑
wości, usługi dotyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące rachunkowości, planowanie podatkowe,
doradztwo podatkowe, skomputeryzowana rachunkowość, audyt
przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem, audyt sprawozdań
finansowych, audyt działalności gospodarczej, doradztwo bizneso‑
we, usługi public relations, 45 badania prawne, doradztwo prawne,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego, licencjonowanie własności inte‑
lektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami, sprawy
sporne, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbi‑
trażowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw‑
nych, zarządzanie prawami autorskimi, usługi rejestracyjne, usługi
informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, badanie stanu praw‑
nego nieruchomości, porady prawne i zastępstwo procesowe.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 306104
(220) 2017 07 24
(210) 474476
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 28
(732) SABADASZ‑ŻYWCZAK IZABELA, Piwniczna Zdrój, PL.
(540) Florencja TWOJA KRAINA SŁODKOŚCI
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, zielony, biały
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, lody mleczne, lody wielosmakowe, lody truflo‑
we, lody włoskie, lody owocowe, lody spożywcze, lody typu san‑
dwich, sorbety, lody z owocami, lody o smaku czekoladowym, lody
na bazie jogurtu, mieszanki na sorbety, napoje na bazie kawy zawie‑
rające lody, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery – w tym wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, musy (słodycze), słodycze lodowe.
(111) 306105
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 28
(732) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków, PL.
(540) E ENTER RUSSIAN ONLINE
(540)

(210) 474478

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej, urządzenia naukowe, urządzenia dydak‑
tyczne, 16 materiały drukowane, 41 kursy językowe, usługi eduka‑
cyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie,
tłumaczenia, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie usług
edukacyjnych, wydawniczych.
(111) 306106
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków, PL.
(540) E ENTER POLISH ONLINE
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.05.01

(210) 474479
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(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej, urządzenia naukowe, urządzenia dydak‑
tyczne, 16 materiały drukowane, 41 kursy językowe, usługi eduka‑
cyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie,
tłumaczenia, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie usług
edukacyjnych, wydawniczych.

(111) 306107
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków, PL.
(540) E ENTER GERMAN ONLINE
(540)

(210) 474480

(531) 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej, urządzenia naukowe, urządzenia dydak‑
tyczne, 16 materiały drukowane, 41 kursy językowe, usługi eduka‑
cyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie,
tłumaczenia, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie usług
edukacyjnych, wydawniczych.
(111) 306108
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków, PL.
(540) E ENTER ENGLISH ONLINE
(540)

(210) 474482

(531) 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej, urządzenia naukowe, urządzenia dydak‑
tyczne, 16 materiały drukowane, 41 kursy językowe, usługi eduka‑
cyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie,
tłumaczenia, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie usług
edukacyjnych, wydawniczych.
(111) 306109
(220) 2017 07 24
(210) 474483
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) FAJKIS MARIAN, Wodzisław Śląski, PL.
(540) PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE TREX‑HAL
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 37 usługi budowla‑
ne, wynajem maszyn budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych,
sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, izolacja,
konserwacja i naprawa maszyn, rozbiórka budynków, wydobywanie
żwiru, wydobywanie surowców naturalnych, budowa dróg, budowa
linii kolejowych, 39 rozładunek towarów, transport drogowy, transport
samochodowy, transport towarów, usługi wywozu odpadów, wywóz
odpadów (transport), przewóz samochodami ciężarowymi.
(111) 306110
(220) 2017 07 24
(210) 474486
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) SPECTRUM XL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) canteri 1952 LIMONI Lodziarnie Cukiernie Italian Food
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony, brązowy
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, ciasta, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, czekolada, herbata, kawa, lody spożyw‑
cze, lód naturalny lub sztuczny, mrożona herbata, napoje kawowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty, na‑
poje na bazie kawy, pralinki, tarty z owocami.
(111) 306111
(220) 2017 07 24
(210) 474500
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) ENJOY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ENJOY PLAST
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 26.11.02, 26.11.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 plastry, plastry do celów medycznych, bandaże opa‑
trunkowe, gaza opatrunkowa, gaza do celów medycznych, kompre‑
sy, płótno opatrunkowe do celów medycznych.
(111) 306112
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 28
(732) SABANA‑OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki, PL.
(540) optima natura
(540)

(210) 474501

(531) 05.05.21, 27.05.01, 05.03.06
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów za‑
pachowych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki ete‑
ryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako
zapachy do prania, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, olejki ete‑
ryczne, olejki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne, natu‑
ralne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty [olejki
eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne,
olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne o za‑
stosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne do użytku osobistego,
kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w po‑
staci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki do pielę‑
gnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki
do stosowania na skórę, olejki zapachowe, olejki do włosów, olejki
mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne], olejki do ciała,
olejki do masażu, olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, nie‑
lecznicze, olejki do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów
oczyszczających, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki
i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do ciała w sprayu, olejki do
perfum i zapachów, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olej‑
ki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki do
aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki zapachowe wydzie‑
lające aromaty przy podgrzewaniu, aromatyczne olejki do kąpieli,
preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe,
pokojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe do pomiesz‑
czeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapacho‑
we do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki
zapachowe do samochodów, sole zapachowe do kąpieli, saszetki
zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, spraye
zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów do‑
mowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele,
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mydła kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumowane mydła,
mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w ko‑
stce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła w płynie
do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry,
mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze preparaty do masażu,
kremy do masażu, nie do celów leczniczych, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, woski do masażu, substancje zapachowe
do użytku osobistego, zapachowe kremy do ciała, olejek lawendo‑
wy, olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek z drzewa
herbacianego, 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy die‑
ty sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety dla osób ze
specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla lu‑
dzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy die‑
ty dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, produkty
farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, prze‑
ciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutycz‑
ne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do zapobiega‑
nia chorobom układu oddechowego, mydła do celów leczniczych,
44 aromaterapia, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(111) 306113
(220) 2017 07 24
(210) 474504
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) LIUGONG DRESSTA MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, PL.
(540) POLSKA PRODUKCJA
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, ciemnoszary
(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 7 maszyny do robot ziemnych, maszyny do budowy
dróg, maszyny i urządzenia stosowane w górnictwie: spycharki gą‑
sienicowe, spycharki kołowe, ładowarki kołowe, ładowarki gąsieni‑
cowe, równiarki, koparki gąsienicowe, koparki kołowe, urządzenia
dźwigowe: układarki rur na podwoziu gąsienicowym, przesuwarki
taśmociągów na podwoziu gąsienicowym, dźwigi samobieżne na
podwoziu kołowym, podnośniki z wysięgnikiem teleskopowym, na
podwoziu kołowym.
(111) 306114
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 28
(732) FAJKIS MARIAN, Wodzisław Śląski, PL.
(540) TH RYBNIK
(540)

(210) 474509

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 37 usługi budowla‑
ne, wynajem maszyn budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych,
sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, izolacja,
konserwacja i naprawa maszyn, rozbiórka budynków, wydobywanie
żwiru, wydobywanie surowców naturalnych, budowa dróg, budowa
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linii kolejowych, 39 rozładunek towarów, transport drogowy, transport
samochodowy, transport towarów, usługi wywozu odpadów, wywóz
odpadów (transport), przewóz samochodami ciężarowymi.

(111) 306115
(220) 2017 07 24
(210) 474510
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) FUNDACJA ROZWOJU TALENTÓW, Poznań, PL.
(540) excelday
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole‑
nie], konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], doradztwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi trenerskie, usługi prze‑
kwalifikowania zawodowego, kształcenie praktyczne, nauczanie,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków.
(111) 306116
(220) 2017 07 24
(210) 474520
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 11
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda GLOW ESSENCE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
bazy pod makijaż.
(111) 306117
(220) 2017 07 24
(210) 474522
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) KONSPOL‑HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) Wego
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dania gotowe wegetariańskie i produkty garmażeryj‑
ne wegetariańskie oraz produkty wegetariańskie z białek roślinnych
składające się głównie z produktów zawartych w klasie 29, wędliny
wegetariańskie, wędliny, substytuty wędlin, kiełbasy i parówki na ba‑
zie produktów roślinnych.
(111) 306118
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) AUGUSTYN ROMAN DOMER, Gorlice, PL.
(540) DOMER
(540)

(210) 474534

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem
Internetu następujących towarów: klei do płytek ceramicznych, fug,
armatury do instalacji wodnych i gazowych, armatury do pieców, boj‑
lerów, aparatury i instalacji chłodniczych, zasobników i wymienników
ciepła, instalacji do dystrybucji wody, części do instalacji sanitarnych,
grzejników CO, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji wentylacyjnych,
nawilżaczy powietrza, aparatury i urządzeń do oczyszczania powietrza,
urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe i gazowe, instalacji do ogrze‑
wania wody, osprzętu do palników gazowych, osprzętu do wanien,
palenisk i rusztów paleniskowych, pieców, armatury do pieców, pod‑
grzewaczy powietrza, pomp cieplnych, zasobników ciepłej wody, rur in‑
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stalacji sanitarnych, rur instalacji grzewczych, rur instalacji słonecznych,
rur instalacji parowych, rur instalacji gazowych, rur instalacji wentyla‑
cyjnych oraz klimatyzacyjnych nie ujęte w innych klasach, nagrzewnic,
palników, urządzeń oraz aparatów do uzdatniania wody, zbiorników
ciśnieniowych wody, zasobników ciepła, ceramiki sanitarnej, w tym:
wanien, brodzików, kabin natryskowych, baterii, zlewozmywaków,
syfonów, akcesoriów do WC, urządzeń do oczyszczania ścieków, przy‑
domowych oczyszczalni ścieków, komór chłodniczych, materiałów
uszczelniających, izolacyjnych i termoizolacyjnych naturalnych, farb
izolacyjnych, folii izolacyjnych, taśm i tkanin izolacyjnych, giętkich prze‑
wodów, giętkich rur, giętkich osłon, izolatorów ceramicznych, tworzyw
sztucznych półprzetworzonych, żywic syntetycznych półprzetwo‑
rzonych, kauczuku syntetycznego, lakierów izolacyjnych, materiałów
uszczelniających, waty szklanej, wełny mineralnej, materiałów wyście‑
lających z gumy lub tworzy sztucznych, ceramiki budowlanej, płytek ce‑
ramicznych, cementu, wapna, gipsu, gliny, granitu, szkła budowlanego,
technicznego i izolacyjnego, kamienia budowlanego, zapraw tynkar‑
skich i wyrównujących, drewna budowlanego, niemetalowych drzwi
i okien, niemetalowych ogrodzeń, parkietów, niemetalowych rur spu‑
stowych, drenażowych, sztywnych, wodociągowych, płytek podłogo‑
wych niemetalowych, terakoty, mebli łazienkowych, zbiorników olejo‑
wych z tworzywa sztucznego na olej opałowy, usług informacji i porad
udzielanych konsumentom, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
usługi finansowe, zarządzanie majątkiem, wynajmowanie mieszkań,
dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomości, pośrednic‑
two w sprzedaży nieruchomości, 43 prowadzenie hoteli, pensjonatów,
kawiarni i restauracji oraz barów, usługi cateringowe.

(111) 306119
(220) 2017 07 24
(210) 474539
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Red Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, 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 pielęgna‑
cji 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) 306120
(220) 2017 07 24
(210) 474547
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Carbon in jelly
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, 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 pielęgna‑
cji 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) 306121
(220) 2017 07 25
(210) 474556
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) FOOD ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) BISTROBOT
(510), (511) 7 maszyny / automaty wydające jedzenie, urządzenia do
przetwarzania żywności, automaty sprzedające, 9 mechanizmy do
urządzeń uruchamianych monetami, 11 urządzenia do podgrzewa‑
nia lub chłodzenia żywności, urządzenia do podgrzewania lub chło‑
dzenia napojów, 35 sprzedaż żywności i napojów, zwłaszcza przy
użyciu automatów sprzedających, usługi wynajmowania automatów
sprzedających, zwłaszcza z żywnością i napojami, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe.
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(111) 306122
(220) 2017 07 25
(210) 474557
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) waterOff
(510), (511) 11 pochłaniacze wilgoci i nieprzyjemnych zapachów do
pralek, samochodów, szafy, butów, garderoby i szuflad.
(111) 306123
(220) 2017 07 25
(210) 474560
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) KOSZYCKA‑ŁAWSKA IWONA PHU IWONA,
Szczawno Zdrój, PL.
(540) Bohema Caffe
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie lokali gastro‑
nomicznych, barów, restauracji, kawiarni, cukierni, lodziarni, usługi
cateringowe.
(111) 306124
(220) 2017 07 25
(210) 474566
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 28
(732) QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ALTO HOTELS
(510), (511) 43 usługi hotelowe.
(111) 306125
(220) 2017 07 25
(210) 474569
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 28
(732) NEXTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) mobalu
(540)

(531) 16.01.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów (sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego)
w zakresie telekomunikacji i techniki mobilnej.
(111) 306126
(220) 2017 07 26
(210) 474592
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) Ardath Tobacco Company Limited, Londyn, GB.
(540) NORTH STATE
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, wyro‑
by tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara,
cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i fil‑
try do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e‑papierosy, płyny do
e‑papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(111) 306127
(220) 2017 07 26
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) W. ŚLIWIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WS W. ŚLIWIŃSKI
(540)

(210) 474601
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(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety (biżuteria),
biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki (biżuteria), breloczki do
kluczy, broszki (biżuteria), czasomierze (zegarki), diamenty, kamie‑
nie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kolczyki, koperty do zegar‑
ków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki (zegarmistrzostwo),
kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki (biżuteria), łań‑
cuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale,
medaliony (biżuteria), metale szlachetne, nieprzetworzone lub pół‑
przetworzone, monety, naszyjniki (biżuteria), obudowy zegarków,
odznaki z metali szlachetnych, ozdoby z żółtego bursztynu, paski
do zegarków, perły (biżuteria), perły z ambroidu, pierścionki (biżu‑
teria), platyna (metal), przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do
eksponowania zegarków, spinki do mankietów, sprężyny do zegar‑
ków, srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych,
szkiełka do zegarków, szpilki (biżuteria), szpilki do krawatów, szpilki
ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze (zegarmistrzostwo),
wahadła, wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zapięcia do
biżuterii, zawieszki (biżuteria), zawieszki do breloków od kluczy, ze‑
garki, zegary i zegarki elektryczne, złoto, nieprzetworzone lub kute,
zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane, 36 analizy finansowe,
depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, han‑
del walutami i wymiana walut, inwestycje finansowe, inwestycje
kapitałowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków
pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednic‑
twem strony internetowej, usługi finansowania, usługi gwarancyj‑
ne, wycena biżuterii, wycena finansowa, wycena zbiorów numizma‑
tycznych.

(111) 306128
(220) 2017 07 26
(210) 474608
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) Biblioteka Piłkarstwa Polskiego PZPN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, czasopisma, fotografie, foldery, karty
pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, obrazy
i zdjęcia, okładki, obwoluty, notesy, 38 transmisja strumieniowa
materiałów wideo w Internecie, emisja programów telewizyj‑
nych za pomocą usług wideo na życzenie i telewizji za opłatą,
emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja treści wideo,
transmisja wideo na żądanie, 41 usługi rozrywkowe, dostarcza‑
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmi‑
sja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na
żądanie, wypożyczanie nagrań wideo, 42 zarządzanie portalem
internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania
portali internetowych.
(111) 306129
(220) 2017 07 26
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa, PL.
(540) SPS SMART POWER STATION
(540)

(210) 474613

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 stacje transformatorowe.

Kolor znaku: turkusowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.04.18

(111) 306130
(220) 2017 07 27
(210) 474652
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) LEWKO KATARZYNA GYM & JUICE, Kraków, PL.
(540) This is BIO
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(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, czerwony, biały,
zielony, niebieski, granatowy
(531) 01.15.11, 07.01.09, 07.01.13, 05.01.03, 05.07.13, 05.03.20,
06.07.07, 26.01.16, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15, 05.07.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, 5 białkowe su‑
plementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające białko, su‑
plementy diety zawierające drożdże, przeciwutleniające suplementy
diety, 29 chipsy ziemniaczane, daktyle, dżemy, hummus, jaja, krewet‑
ki, masło, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mrożone owoce, nasiona słonecznika, oliwa z oliwek z pierw‑
szego tłoczenia, rodzynki, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej
sezamowy, tahini, tofu, 30 bułki, chałwa, chleb, chleb bezdrożdżowy,
ciasto w proszku, cukier palmowy, curry, cynamon, czekolada, czosnek
mielony, goździki, herbata, kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup,
kurkuma, kuskus, makarony, mąka, miód, musztarda, ocet, orzechy
w czekoladzie, papryka, pasta migdałowa, pesto, pieprz, płatki ku‑
kurydziane, preparaty roślinne zastępujące kawę, przyprawy korzen‑
ne, ryż, siemię lniane do celów kulinarnych, słodziki naturalne, soda
oczyszczana, sos sojowy, sosy, sosy do makaronów, sosy owocowe,
sosy pomidorowe, sól kuchenna, syropy i melasa, tapioka, zboża, ziar‑
na sezamu, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, przyprawy,
papryka, przyprawy suche, przyprawy korzenne, przyprawy jadalne,
przyprawy w proszku, ziarna sezamu, koncentraty warzywne stosowa‑
ne jako przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe.
(111) 306131
(220) 2017 07 27
(210) 474655
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) LEWKO KATARZYNA GYM & JUICE, Kraków, PL.
(540) TiB
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, 5 białkowe su‑
plementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające białko, su‑
plementy diety zawierające drożdże, przeciwutleniające suplementy
diety, 29 chipsy ziemniaczane, daktyle, dżemy, hummus, jaja, krewet‑
ki, masło, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mrożone owoce, nasiona słonecznika, oliwa z oliwek z pierw‑
szego tłoczenia, rodzynki, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej
sezamowy, tahini, tofu, 30 bułki, chałwa, chleb, chleb bezdrożdżowy,
ciasto w proszku, cukier palmowy, curry, cynamon, czekolada, czosnek
mielony, goździki, herbata, kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup,
kurkuma, kuskus, makarony, mąka, miód, musztarda, ocet, orzechy
w czekoladzie, papryka, pasta migdałowa, pesto, pieprz, płatki ku‑
kurydziane, preparaty roślinne zastępujące kawę, przyprawy korzen‑
ne, ryż, siemię lniane do celów kulinarnych, słodziki naturalne, soda
oczyszczana, sos sojowy, sosy, sosy do makaronów, sosy owocowe,
sosy pomidorowe, sól kuchenna, syropy i melasa, tapioka, zboża, ziar‑
na sezamu, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, przyprawy,
papryka, przyprawy suche, przyprawy korzenne, przyprawy jadalne,
przyprawy w proszku, ziarna sezamu, koncentraty warzywne stosowa‑
ne jako przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe.
(111) 306132
(220) 2017 07 27
(210) 474658
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) SYSSITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) SIECI PRAWDY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12

Nr 6/2018

(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalo‑
ne na taśmach, na płytach DVD, CD, VCD, płyty fonograficzne, taśmy
video, taśmy magnetyczne, dyski optyczne w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki
obrazu i dźwięku, urządzenia przeznaczone dla rozrywki do użytku
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzuca‑
nie monety, programy komputerowe nagrane, urządzenia do liczenia
i sortowania pieniędzy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie kom‑
puterowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji
informacji w obrębie indywidualnych stacji roboczych, komputerów
osobistych lub sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi poczty elektronicznej i do komunikacji w grupach robo‑
czych poprzez sieci komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych
źródeł informacji, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi
branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informa‑
tory, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, papier, tektura i wyro‑
by z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, materiały introligator‑
skie, torby do pakowania z papieru i z tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 tworzenie,
wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno‑reklamowych, re‑
klamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, usługi rozpowszechniania wyrobów producentów w celach
reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, usługi w zakre‑
sie badania rynku oraz badania opinii publicznej, badania marketin‑
gowe, organizowanie i obsługa wystaw, giełd i targów handlowych
i reklamowych, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez
rozrywkowych o podłożu reklamowym, z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
oraz prowadzenia działalności gospodarczej, oferowanie w mediach
produktów dla celów sprzedaży detalicznej, publikacje reklamowe,
wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie informacji oraz pozyski‑
wanie danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, two‑
rzenie indeksów informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów
innych źródeł informacji związanych z globalną siecią komputerową,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych,
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych
i drukowanych zarządzanie planami lojalnościowymi oraz promocyj‑
nymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu
informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim,
prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i lo‑
terii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastoso‑
waniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych no‑
śników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji,
rozliczenia i rejestracja transakcji wymiany płatnych treści, 41 naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi
w zakresie działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja książek,
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on‑line, usługi księgarni elektronicznej,
która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on‑line,
organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych,
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowa‑
nie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie
praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, zarzą‑
dzanie portalami internetowymi, usługi reporterskie, organizowanie,
montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez
Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywa‑
nia, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie pro‑
gramów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych,
usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi
współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostar‑
czane globalną siecią komputerową lub przez Internet.

(111) 306133
(220) 2017 07 27
(210) 474659
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) FRYCZKOWSKI PIOTR TOMASZ, Warszawa, PL.

Nr 6/2018
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(540) retina eyespa
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, chus‑
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki, zestawy ko‑
smetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 5 kompresy
na oczy, zioła lecznicze, kompozycje z ziół, płyny do oczu, przepaski
na oczy, herbaty ziołowe, napary lecznicze, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, 44 usługi medyczne w dziedzinie oku‑
listyki, usługi kliniczno‑szpitalne, prowadzenie okulistycznych gabi‑
netów lekarskich.
(111) 306134
(220) 2017 07 27
(210) 474660
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) CORAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) CORAX Apteki
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antyperspiranty, dezodoranty, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do
czyszczenia zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli,
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty
do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfume‑
ryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetyczny‑
mi, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne,
środki czyszczące, balsamy, inne niż do celów medycznych, olejki
i mleczka kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji paznokci, prepa‑
raty toaletowe, żele do wybielania zębów, zestawy kosmetyków,
preparaty do depilacji, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, diete‑
tyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plom‑
bowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do
zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów lecz‑
niczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez
ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje die‑
tetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni‑
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina,
wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zę‑
bów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, 10 artykuły ortopedyczne, sprzęt medyczny,
sprzęt farmaceutyczny, urządzenia rehabilitacyjne, narzędzia i przy‑
rządy medyczne, butelki dla niemowląt, igły do celów medycznych,
inhalatory, kroplomierze do celów medycznych, pojemniki do leków,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, rękawice do celów medycz‑
nych, aparaty słuchowe, smoczki dziecięce, strzykawki do celów me‑
dycznych, aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, pojemniki, urządzenia
do odciągania mleka, pojemniki do aplikacji leków, pończochy prze‑
ciw żylakowe, wkładki ortopedyczne, 35 prowadzenie aptek, usługi
marketingowe, usługi w zakresie: reklam, reklam korespondencyj‑
nych, reklam prasowych, reklam radiowych i reklam telewizyjnych,
dystrybucja próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tek‑
stów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
i hurtowni oraz na stronie Internetowej w zakresie sprzedaży hur‑
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towej i detalicznej następujących towarów: kosmetyki, mydła, kre‑
my, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania,
preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami ko‑
smetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, środki czyszczące, produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające
leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suple‑
menty diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub
wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do
celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecz‑
nicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne
do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów
leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt
do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do
celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, 44 usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usłu‑
gi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne,
usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne
dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyj‑
ne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej,
usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi
opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze
dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich wymienionych usług.

(111) 306135
(220) 2017 07 27
(210) 474669
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ELEKTROLITY HYDRATIX
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, diete‑
tyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, drożdże do celów
farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, enzymy do celów farma‑
ceutycznych, enzymy do celów medycznych, estry do celów farma‑
ceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do
celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych,
glukoza do celów medycznych, guma do żucia do celów medycz‑
nych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, immunostymulanty, kapsułki do celów far‑
maceutycznych, kolagen do celów medycznych, koper włoski do ce‑
lów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych
i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi,
mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceu‑
tycznych, odżywcze suplementy diety, preparaty farmaceutyczne,
preparaty witaminowe, preparaty zawierające aloes do celów farma‑
ceutycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do ce‑
lów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycz‑
nych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, suplementy diety, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, su‑
plementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawiera‑
jące mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, su‑
plementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, syropy
do użytku farmaceutycznego, środki trawienne do celów farmaceu‑
tycznych, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki przeciwutleniające,
tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opa‑
lanie, tran, tymol do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do
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celów farmaceutycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycz‑
nych, artykuły medyczne zawarte w tej klasie, żelatyna do celów me‑
dycznych.

(111) 306136
(220) 2017 07 27
(210) 474672
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SŁONECZNY OGRÓD
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetwory do zup jarzynowych,
mieszanki warzywne, przeciery warzywne, warzywa w słoikach, wa‑
rzywa w puszkach, owoce w słoikach, owoce w puszkach, przetwory
warzywne, dżemy, marmolady, powidła, konfitury, przeciery owo‑
cowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, grzyby konserwowane,
kompoty owocowe, koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy,
konserwy warzywne, marmolada.
(111) 306137
(220) 2017 07 27
(210) 474675
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) W&H POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.12, 26.05.04
(510), (511) 5 stomatologiczne środki profilaktyczne, stopy metali do
użytku stomatologicznego, kleje do użytku stomatologicznego i den‑
tystycznego, materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do
wypełnień, szczeliwa dentystyczne, mastyksy dentystyczne, cementy
dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, surowce dentystyczne, sto‑
py dentystyczne, żywice dentystyczne, kompozyty dentystyczne, den‑
tystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne mieszaniny odbudowu‑
jące, dentystyczne materiały porcelanowe, dentystyczne materiały
ścierne, dentystyczne materiały żywiczne, dentystyczne materiały wią‑
żące, cementy dentystyczne do wypełnień, materiał na koronki denty‑
styczne, materiał na mostki dentystyczne, materiały dentystyczne do
odcisków, preparaty i artykuły dentystyczne, porcelana na protezy den‑
tystyczne, amalgamaty dentystyczne ze złota, gazy do użytku denty‑
stycznego, lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, materiały
dentystyczne do plombowania zębów, materiały dentystyczne do wy‑
pełniania zębów, dentystyczne materiały do powielania modeli zębów,
dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, preparaty denty‑
styczne do ujawniania płytki nazębnej, kleje do użytku stomatologicz‑
nego i dentystycznego, materiały dentystyczne do odcisków zawiera‑
jące alginat chromatyczny, licówki dentystyczne do stosowania
w odbudowie zębów, czyściki o działaniu ścierającym do użytku denty‑
stycznego, płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, 10 wiertła stomatologiczne, fotele stomatologiczne, stomatolo‑
giczne kamery wewnątrzustne, rękawice do użytku stomatologiczne‑
go, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, urządzenia RTG
do obrazowania stomatologicznego, specjalne fotele do użytku stoma‑
tologicznego, instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej,
dłuta stomatologiczne inne niż do użytku osobistego, zgłębniki stoma‑
tologiczne do użytku w leczeniu zębów, sprzęt i instrumenty chirur‑
giczne do użytku stomatologicznego, aparaty rentgenowskie do użyt‑
ku stomatologicznego i medycznego, leżanki do badań wykonane
specjalnie do użytku stomatologicznego, fotele do badań wykonane
specjalnie do użytku stomatologicznego, materiały na implanty do
użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], miazgociągi dentystycz‑
ne, wiertła dentystyczne, prostnice dentystyczne, spektrofotometry
dentystyczne, korony dentystyczne, fotele dentystyczne, mostki den‑
tystyczne, podkłady dentystyczne, sondy dentystyczne, implanty den‑
tystyczne, protezy dentystyczne strzykawki dentystyczne, artykulatory
dentystyczne, lusterka dentystyczne, ekskawatory dentystyczne, łyżki
wyciskowe (dentystyczne), sztyfty korzeniowe dentystyczne, denty‑
styczne kolorniki odcieni, dentystyczne urządzenia rentgenowskie,
urządzenia dentystyczne równoległościowe, spektrofotometry denty‑
styczne do ustalania koloru protezy dentystycznej. dentystyczne wkła‑
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dy koronowo‑korzeniowe, wiertła dentystyczne do cięcia, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, dentystyczne (urządzenia i przyrządy), przy‑
rządy i przybory dentystyczne, urządzenia dentystyczne do frezowa‑
nia, szczypce do użytku dentystycznego, papierowe nakładki na tacki
dentystyczne, protezy dentystyczne w postaci wkładów, sztyfty denty‑
styczne do sztucznych zębów, dentystyczne urządzenia do usuwania
kamienia, przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego, urzą‑
dzenia odsysające do użytku dentystycznego, implanty dentystyczne
wykonane z materiałów sztucznych, meble wykonane specjalnie do
użytku dentystycznego, ultradźwiękowe przyrządy do użytku denty‑
stycznego, klipsy dentystyczne do zabezpieczania istniejącej protezy
zębowej, maski ochronne na usta do użytku dentystycznego, oprawki
do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, uchwyty do błon
rentgenowskich do użytku dentystycznego, ramki do błon rentgenow‑
skich do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz do użytku
dentystycznego, maski ochronne na nos do użytku dentystycznego,
sztyfty z materiałów szlachetnych do użytku dentystycznego, szpilki
z metali szlachetnych do użytku dentystycznego, maski ochronne na
twarz do użytku dentystycznego, dentystyczne unieruchamiające pod‑
pórki do jamy ustnej do rentgena, 41 nauczanie pielęgnacji stomatolo‑
gicznej, organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowa‑
nie konferencji związanych z reklamą, kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marke‑
tingiem i biznesem, wykłady na temat umiejętności marketingowych,
usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla‑
mą, promocją, marketingiem i biznesem, szkolenia techniczne związa‑
ne z higieną, usługi edukacyjne związane z higieną, usługi klubów zdro‑
wia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, wydawanie
audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie czasopism, wyda‑
wanie biuletynów, wydawanie gazet, wydawanie prospektów, wyda‑
wanie publikacji medycznych, wydawanie nagród edukacyjnych, wy‑
dawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikacja
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną,
szkolenie z zakresu sprzedaży, usługi szkolenia personelu działu sprze‑
daży, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, sprzedaż programów
radiowych do kilku stacji, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku
stacji, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usłu‑
gi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi szkolenio‑
we w zakresie sprzedaży dla detalistów, usługi w zakresie wykładów
związane z umiejętnościami sprzedażowymi, usługi agencji w zakresie
sprzedaży reportaży do kilku stacji, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja filmów kino‑
wych, usługi bibliotek wypożyczających filmy, produkcja nagrań audio
i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz
usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, edukacja, edukacja dorosłych,
edukacja zawodowa, informacje o edukacji, informacje dotyczące edu‑
kacji, doradztwo zawodowe, usługi szkół, organizacja egzaminów, sym‑
pozja związane z edukacją, edukacja, rozrywka i sport, organizowanie
konkursów, obozy, organizowanie seminariów związanych z edukacją,
edukacja zawodowa dla młodych ludzi, organizowanie zawodów, usłu‑
gi informacji telefonicznej związane z edukacją, edukacja on
‑line
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstrane‑
tów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach
związanych z edukacją i szkoleniami, szkolenia przemysłowe, szkolenia
edukacyjne, szkolenia komputerowe, szkolenia biznesowe, szkolenia
personelu, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia nauczycieli, prowa‑
dzenie warsztatów, nauczanie i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, usłu‑
gi szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia w za‑
kresie reklamy, szkolenia w zakresie odżywiania, organizowanie
programów szkolenia młodzieży, szkolenia w dziedzinie biznesu, udzie‑
lanie kursów szkolenia zawodowego, usługi szkolenia dla personelu,
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie technik komuni‑
kacyjnych, szkolenia techniczne związane z higieną, usługi w zakresie
szkolenia nauczycieli, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia
w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi szkolenia personelu działu
sprzedaży, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi szkolenia
pielęgniarek i pielęgniarzy, szkolenia w zakresie umiejętności bizneso‑
wych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, skomputeryzo‑
wane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, przygotowanie
organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkolenia i nauczanie w dzie‑
dzinie medycyny, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością go‑
spodarczą, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi,
usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, doradz‑
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two w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów, usługi szkolenia kadry w dzie‑
dzinie handlu detalicznego, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy
pracodawcami i pracownikami, szkolenia w dziedzinie zaburzeń me‑
dycznych i ich leczenia, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia
dla ludzi młodych, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kie‑
rownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki prawa publicznego i spraw socjalnych,
szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych do
badań laboratoryjnych, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów,
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach zwią‑
zanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie i prowadzenie konfe‑
rencji, nauka indywidualna, kursy korespondencyjne nauka na odle‑
głość.
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(111) 306140
(220) 2017 07 27
(210) 474696
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) TOMCZEWSKI JAROSŁAW JT PROMOTION, Łódź, PL.
(540) AKADEMIA MŁODEGO WOJOWNIKA
(540)

(531) 02.09.23, 27.05.01
(510), (511) 25 bandany, bielizna, bluzy sportowe, czapki sporto‑
we, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, odzież dżinsowa,
odzież sportowa, paski (odzież), spodnie, T‑shirty z krótkim rękawem,
wiatrówki.

Kolor znaku: biały, żółty, granatowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.07.22, 02.05.02, 02.05.04, 02.05.08,
02.05.23, 26.11.08
(510), (511) 16 książki, czasopisma, materiały edukacyjne i instrukta‑
żowe z zakresu ćwiczeń specjalistycznych dotyczących sztuk walki
dla dzieci i młodzieży, przewodniki do ćwiczeń, afisze, plakaty, ulotki
o tematyce sportowej dla dzieci i młodzieży, 35 usługi reklamy i pro‑
mocji imprez sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych w zakresie
sztuk walki dla dzieci i młodzieży, informacyjny serwis platformy
internetowej, pośrednictwo handlowe, sprzedaż tradycyjna i po‑
przez Internet: nagranych dysków, płyt kompaktowych, DVD, pro‑
gramów komputerowych oraz innych nośników nagrań cyfrowych,
o tematyce sportowej, w szczególności dotyczącej sztuk walki dla
dzieci i młodzieży, 41 organizacja i prowadzenie zajęć sportowych,
gimnastycznych i rozciągających dla dzieci i młodzieży, doradztwo
edukacyjno‑szkoleniowe w zakresie sztuk walki dla dzieci i młodzie‑
ży, organizacja kursów, konkursów i pokazów, organizacja zawodów
sportowych, prowadzenie kursów instruktorskich, wypożyczanie
sprzętu sportowego.

(111) 306139
(220) 2017 07 27
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) SZYMON WACHOWICZ, Kraków, PL.
(540) AbsorBlend
(540)

(111) 306141
(220) 2017 07 28
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) SAPIEŻKO JERZY KONSULTING, Białystok, PL.
(540) KAFA GRENO
(510), (511) 30 kawa.

(210) 474713

(111) 306142
(220) 2017 07 28
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) BORZESZKOWSKI RAFAŁ FLUSS, Poznań, PL.
(540) MICRO HAAR Mikropigmentacja włosów
(540)

(210) 474722

(111) 306138
(220) 2017 07 27
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) JANKOWSKI TOMASZ, Kalisz, PL.
(540) SKUllZ
(540)

(210) 474677

(210) 474691

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 cayenne plus piperyna‑suplement diety, goldenseal
wyciąg‑suplement diety, cynamon wyciąg‑suplement diety, red clo‑
ver wyciąg‑suplement diety, vitex wyciąg‑suplement diety, schisandra
wyciąg‑suplement diety, yucca wyciąg‑suplement diety, żeń‑szeń ko‑
reański wyciąg‑suplement diety, imbir wyciąg‑suplement diety, gravio‑
la wyciąg‑suplement diety, goldenseal wyciąg‑suplement diety, ash‑
wagandha 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 bajkal‑
ska 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 / haw‑
thorn 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 die‑
ty, liść oliwki ekstrakt‑suplement diety, sarsaparilla ekstrakt‑suplement
diety, cordyceps mycelium sproszkowane‑suplement diety, androgra‑
fis extract‑suplement diety.

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony piękności.
(111) 306143
(220) 2017 07 28
(210) 474734
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril szlachetny kryształ
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświe‑
żające powietrze (zapachowe), 5 środki dezodoryzujące i oczyszcza‑
jące powietrze.
(111) 306144
(220) 2017 07 28
(210) 474736
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
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(540) Sezon na...
(540)

(111) 306149
(220) 2016 12 07
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 09
(732) CIOSK KARINA, Kielce, PL.
(540) SPINKI
(540)
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(210) 464874

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11, 24.17.02
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy mięsno‑warzywne, zupy wa‑
rzywne z ziołami i przyprawami, zupa z warzyw i mięsa z przyprawami.
(111) 306145
(220) 2017 07 28
(210) 474739
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 04
(732) WODY KARPACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(540) JAVA naturalna woda mineralna alkaliczna
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda mineralna [napoje].
(111) 306146
(220) 2016 09 12
(210) 461340
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) SZARMACH WOJCIECH, Józefosław, PL.
(540) FLAMM
(510), (511) 29 dżemy, mięso, ryby, drób, dziczyzna, galaretki, kom‑
poty, 30 mąka, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, sosy, 43 bar
szybkiej obsługi, restauracja, restauracje samoobsługowe, stołówki,
kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna.
(111) 306147
(220) 2016 11 10
(210) 463756
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) DUDEK KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) WERKA
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, jak
również rolnictwa, 5 dietetyczna żywność, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienatu‑
ralna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukierki, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, przyprawy, wyroby piekarnicze, ciasta, ciastka,
wyroby mączne, makarony, mieszanki mąki, polepszacze mąki, mro‑
żone wyroby piekarnicze i cukiernicze, pizza, wyroby czekoladowe,
bułka tarta, mieszanki ziaren i mąki, mąka zaparzana.
(111) 306148
(220) 2016 11 28
(210) 464485
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) SZABELSKI MACIEJ POSITIVE II, Włocławek, PL.
(540) CORINA REAKTYWNA FARBA SYNTETYCZNA DO GRUNTOWANIA
CZERWONA TLENKOWA MALOWAĆ NA RDZĘ!
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.13.01, 26.02.07, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 elastyczne farby do ochrony metali przed korozją, far‑
by do ochrony przed korozją, farby podkładowe do metalu, prepara‑
ty podkładowe [farby].

Kolor znaku: szary
(531) 24.17.05, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 organizacja przyjęć, organizacja balów, organizacja
i prowadzenie warsztatów, organizacja koncertów, organizacja kon‑
ferencji, organizacja kongresów, organizacja seminariów, organizacja
sympozjów, organizacja zjazdów, organizacja konkursów, organiza‑
cja konkursów piękności, organizacja obozów sportowych, organi‑
zacja spektakli, organizacja wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
zawody sportowe, orkiestry (usługi), pokazy mody w celach rozryw‑
kowych, prowadzenie koncertów (organizacja), przyjęcia (planowa‑
nie, rozrywka), warsztaty‑organizowanie i prowadzenie (szkolenia),
zjazdy (organizowanie i obsługa), fotografie, fotoreportaże, dekora‑
cje sceniczne, 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych.
(111) 306150
(220) 2017 01 23
(210) 466661
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) KACZYKOWSKI TOMASZ PAWEŁ SERVICE TEAM, Nowa Wieś
Lęborska, PL.
(540) TV zakupy
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach deta‑
licznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż wysyłkowa kompute‑
rów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego,
sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego
oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu audiowizualnego, nagrań
dźwiękowych i audiowizualnych, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji również internetowych i przetargów, dystrybucja materiałów
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomu‑
nikacyjnych, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni na reklamę, zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności
gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie
i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów to‑
warów, degustacji, prezentacji, aukcji publicznych, marketing i pre‑
zentacja towarów poprzez telewizję, radio i Internet.
(111) 306151
(220) 2017 07 12
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) LORENS ANTONI FPUH, Zielonki, PL.
(540) SILVER
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.05, 24.13.04
(510), (511) 14 zegary i zegarki, budziki.

(210) 474008
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(111) 306152
(220) 2017 07 28
(210) 474741
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) FRESH PACK
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, masło,
produkty mleczne, mleko, mleko sojowe, mleko ryżowe, napoje
mleczne z przewagą mleka, ser.
(111) 306153
(220) 2017 07 28
(210) 474742
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) Delicious selection GOAT
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 03.04.11, 03.04.13, 25.01.18, 09.01.10, 27.05.01, 26.11.02,
29.01.13
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, masło,
produkty mleczne, mleko, mleko sojowe, mleko ryżowe, napoje
mleczne z przewagą mleka, ser .
(111) 306154
(220) 2017 07 28
(210) 474743
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) Delicious selection BLUE CHEESE
(540)

Kolor znaku: grantowy, niebieski, biały
(531) 25.03.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, masło,
produkty mleczne, mleko, mleko sojowe, mleko ryżowe, napoje
mleczne z przewagą mleka, ser .
(111) 306155
(220) 2017 07 28
(210) 474751
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) BIO SFERA MIÓD apis 1932
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, ciemnozielony, jasnozielony, żółty,
różowy, jasnobrązowy, pomarańczowy, zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.01.02, 06.07.25, 06.19.05, 06.19.11,
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06.19.13, 03.13.04, 03.13.05, 26.04.06, 01.15.15, 26.05.01, 01.15.11,
27.07.01
(510), (511) 30 miód.
(111) 306156
(220) 2017 07 28
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) AG FEEDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) EKOPOLE
(540)

(210) 474754

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 31 buraki, cebula świeża, chmiel, dodatki do pasz nie do
celów leczniczych, drożdże dla bydła, groch świeży, jęczmień, kasze
dla drobiu, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, makuchy, mączka lnia‑
na jako pasza, nasiona, odpady gorzelniane, odpady z gorzelni, otrę‑
by zbożowe, owies, wapno do paszy, pasza dla zwierząt tucznych,
pasze, pasze dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, po‑
karm dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych
zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty dla tuczenia zwie‑
rząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, żywe
przynęty dla wędkarstwa, pszenica, rośliny, siano, słoma jako pasza,
słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża, spożywcze pa‑
sze wzmacniające dla zwierząt, szyszki chmielowe, warzywa świeże,
wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki, ziarna do żywienia zwierząt,
zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna zbożowe, ziemniaki, zioła
ogrodowe i świeże, żyto, 35 reklama, zarządzanie w działalności han‑
dlowej, administrowanie w działalności handlowej, usługi agencji
importowo‑eksportowych, sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej
towarów takich jak: produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna,
świeże owoce i warzywa, nasiona naturalne, rośliny i kwiaty, karma
dla zwierząt i ptaków, słód.
(111) 306157
(220) 2017 07 29
(210) 474770
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) ERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bystra, PL.
(540) ERiON
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 24.17.02
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, reprodukcje graficzne, fotografie,
publikacje, materiały przylepne, artykuły papiernicze, papier listowy
i do pakowania, opakowania, torby, worki, koperty i woreczki, taśmy
przylepne, naklejki, plakaty z papieru i tworzyw sztucznych, wizy‑
tówki, nalepki, opakowania z kartonu, kalendarze, kalkomanie, druki,
broszury, karty zawiadomień jako art. papiernicze, albumy, rysunki,
szyldy kartonowe, kartki z życzeniami i okolicznościowe, teczki pa‑
pierowe i z tworzyw sztucznych, segregatory, stemple, zakładki do
książek, artykuły i materiały piśmienne, 37 montaż i naprawa insta‑
lacji grzewczych, usługi hydrauliczne, projektowanie i budowa sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych preizolowanych,
magistrali cieplnych, montaż węzłów cieplnych oraz instalacji we‑
wnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, robo‑
ty drogowe, wykonywanie nawierzchni drogowych, informowanie
w internecie o technologiach robót drogowych i eksploatacji zaso‑
bów geotermalnych, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie ob‑
razów poprzez sieci teleinformatyczne, zapewnianie dostępu do baz
danych.
(111) 306158
(220) 2017 07 31
(210) 474785
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne, PL.
(540) DRE Moje drzwi Mój styl
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(510), (511) 6 drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe meta‑
lowe, drzwi przeciwpożarowe, 19 drzwi drewniane i drewnopochod‑
ne, ościeżnice, płyty niemetalowe, 20 meble, akcesoria do mebli
drewniane i drewnopochodne, drzwi do mebli.

(111) 306159
(220) 2017 07 31
(210) 474797
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) SUMERA‑MOTOR SPÓŁKA JAWNA, Andrychów, PL.
(540) ANDORIA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 7 generatory prądotwórcze, silniki wysokoprężne, silniki
spalinowe (przemysłowe), silniki gazowe, zespoły silnik‑pompa, sil‑
nikowe pompy wodne, zespoły prądotwórcze do użytku z silnikami,
spawarki, filtry olejowe, filtry paliwa, 12 silniki spalinowe do pojaz‑
dów, silniki gazowe do pojazdów.
(111) 306160
(220) 2017 07 31
(210) 474803
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 04
(732) DĄBROWSKI NORBERT ENVILAB‑EKO, Wrocław, PL.
(540) ENVILAB‑EKO
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy,
granatowy, niebieski, zielony
(531) 01.17.11, 02.03.02, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 42 badania laboratoryjne.
(111) 306161
(220) 2017 07 31
(210) 474806
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 04
(732) SENDOR MARIUSZ F.H.U. MARSEN, Zabierzów Bocheński, PL.
(540) GRUPA MARSEN www.marsen.biz
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoszary
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługa doradztwa budowlanego, budownictwo,
tynkowanie, budownictwo przemysłowe, kamieniarstwo, malowa‑
nie, montaż rusztowań, murowanie, rozbiórka budynków, wynajem
sprzętu budowlanego, zabezpieczenie przed wilgocią.
(111) 306162
(220) 2017 07 31
(210) 474811
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRAF Kasyno
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.05, 26.01.06, 29.01.13
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(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów
wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych,
automaty do gier hazardowych, programy komputerowe, 16 kupony,
losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakła‑
dów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, bro‑
szury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blankiety
dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, naklejki, albu‑
my, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty
pocztowe, książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flippery
jako automaty do gry na monety lub żetony, zdrapki do gier loteryj‑
nych, żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie kampanii rekla‑
mowych w środkach masowego przekazu, dystrybucja materiałów
reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz
rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych
w komputerowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych i informacyjnych, tworzenie komputerowych
baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone on‑line,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, informacja
handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń
elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie
na stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów
reklamowych, promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim na
swobodne kupowanie, 36 sponsorowanie finansowe, pośrednictwo
w obrocie bankowym, transfer elektroniczny środków finansowych,
38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali kom‑
puterowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych,
łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów, łączność
przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność telefonicz‑
na, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do
światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyjne, 41 organi‑
zowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych,
videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier liczbowych, hazar‑
dowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych w systemie
on‑line w sieci informatycznej, działalność sportowa i rekreacyjna,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadze‑
nie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy
konnej, organizowanie imprez piknikowo‑festynowych (wystawy,
jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, organizowanie pokazów jaz‑
dy konnej, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywka (widowiska), or‑
ganizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych,
muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, se‑
minariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, na‑
uczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wyda‑
rzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja
książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych
mediów, obsługa publikacji elektronicznych on‑line, dostarczanie
publikacji elektronicznych on‑line, publikacja książek elektronicz‑
nych i czasopism on‑line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja
i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez
sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on‑line.

(111) 306163
(220) 2017 07 31
(210) 474814
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRAF Poker
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.05, 26.04.07, 26.04.09,
26.04.18, 29.01.13
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(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów
wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych,
automaty do gier hazardowych, programy komputerowe, 16 kupo‑
ny, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, za‑
kładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne,
broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blan‑
kiety dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, naklej‑
ki, albumy, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty papiero‑
we, karty pocztowe, książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy,
28 flippery jako automaty do gry na monety lub żetony, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie
kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, spo‑
rządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie
zbiorami danych w komputerowych bazach danych, reklama, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, tworze‑
nie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także
świadczone on‑line, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom,
usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne,
zgromadzenie na stronach internetowych na rzecz osób trzecich
ilustracji i tekstów reklamowych, promocyjnych lub pozwalających
osobom trzecim na swobodne kupowanie, 36 sponsorowanie finan‑
sowe, pośrednictwo w obrocie bankowym, transfer elektroniczny
środków finansowych, 38 rozpowszechnianie informacji za pośred‑
nictwem terminali komputerowych i Internetu, udostępnianie kom‑
puterowych baz danych, łączność elektroniczna, łączność przez sieć
światłowodów, łączność przez terminale komputerowe, łączność ra‑
diowa, łączność telefoniczna, połączenia ze światową siecią kompu‑
terową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi te‑
lekomunikacyjne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych,
hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pie‑
niężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych,
obsługa gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii,
zakładów wzajemnych w systemie on‑line w sieci informatycznej,
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów spor‑
towych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo‑festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, organizowanie pokazów jazdy konnej, współtworzenie i two‑
rzenie telewizyjnych programów rozrywkowych, filmów, wypoży‑
czanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radio‑
wych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncer‑
tów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szko‑
leń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w za‑
kresie sportu i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw,
gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa
publikacji elektronicznych on‑line, dostarczanie publikacji elektro‑
nicznych on‑line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on‑line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie in‑
formacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych
lub w połączeniu z usługami świadczonymi on‑line.

(111) 306164
(220) 2017 07 31
(210) 474815
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRAF Gry
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 29.01.13, 26.01.06
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(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów
wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych,
automaty do gier hazardowych, programy komputerowe, 16 kupony,
losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakła‑
dów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, bro‑
szury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blankiety
dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, naklejki, albu‑
my, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty
pocztowe, książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flippery
jako automaty do gry na monety lub żetony, zdrapki do gier loteryj‑
nych, żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie kampanii rekla‑
mowych w środkach masowego przekazu, dystrybucja materiałów
reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz
rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych
w komputerowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych i informacyjnych, tworzenie komputerowych
baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone on‑line,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, informacja
handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń
elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie
na stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów
reklamowych, promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim na
swobodne kupowanie, 36 sponsorowanie finansowe, pośrednictwo
w obrocie bankowym, transfer elektroniczny środków finansowych,
38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali kom‑
puterowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych,
łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów, łączność
przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność telefonicz‑
na, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do
światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyjne, 41 organi‑
zowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych,
videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier liczbowych, hazar‑
dowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych w systemie
on‑line w sieci informatycznej, działalność sportowa i rekreacyjna,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadze‑
nie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy
konnej, organizowanie imprez piknikowo‑festynowych (wystawy,
jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, organizowanie pokazów jaz‑
dy konnej, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywka (widowiska), or‑
ganizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych,
muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, se‑
minariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, na‑
uczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wyda‑
rzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja
książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych
mediów, obsługa publikacji elektronicznych on‑line, dostarczanie
publikacji elektronicznych on‑line, publikacja książek elektronicz‑
nych i czasopism on‑line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja
i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez
sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on‑line.

(111) 306165
(220) 2017 07 31
(210) 474827
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 18
(732) POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) POWER www.agencjapower.pl
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.09, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 agencje reklamowe, komputerowe bazy danych, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, analizy kosztów, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy billboardowe,
reklamy telewizyjne, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, za‑
rządzanie zbiorami informatycznymi, badania rynku, badania w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, outsourcing (doradztwo handlowe),
publikowanie tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, wywiad gospodarczy, badania opinii publicznej, usłu‑
gi edytorskie w dziedzinie reklamy, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, prezento‑
wanie produktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej, public
relafions, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
informacja o imprezach rozrywkowych, usługi kasyn, usługi klubowe
z zakresu rozrywki lub nauczania, informacja o rekreacji, usługi zwią‑
zane z organizacją imprez karaoke, organizowanie i obsługa konfe‑
rencji, kongresów, konkursów, szkoleń, organizowanie balów, organi‑
zowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, koncertów,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie przyjęć,
organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
rozrywka, widowiska, organizowanie zawodów sportowych, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary
szybkiej obsługi (snack‑bary), bary sushi, hotele, kafeterie, kawiarnie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, restauracje, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
stołówki, usługi barowe, hotele, pensjonaty, domy turystyczne, mote‑
le, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt cza‑
sowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi w zakresie wypo‑
sażenia i urządzeń kempingowych, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 306166
(220) 2017 08 01
(210) 474856
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 04
(732) DEMURAT MARCIN INNA PERSPEKTYWA, Olsztyn, PL.
(540) PROJEKT EGOISTKA
(510), (511) 9 książki audio, dane zapisane elektronicznie, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo‑
wych utrwalone na nośnikach, biuletyny elektroniczne do pobrania,
e‑booki, edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania, filmy animo‑
wane, filmy do pobrania, filmy wideo, fotografie cyfrowe do pobrania,
16 książki, książki informacyjne, książki edukacyjne, książki religijne,
okładki książkowe, bilety wstępu, biuletyny informacyjne, biuletyny
[materiały drukowane], książki beletrystyczne, książki niebeletrystycz‑
ne, książki upominkowe, ilustrowane albumy, periodyki [czasopisma],
czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, 41 dystrybucja fil‑
mów, informacje dotyczące edukacji, informacje o edukacji, szkole‑
nia personelu, szkolenia nauczycieli, szkolenia biznesowe, szkolenia
edukacyjne, kursy samoświadomości [szkolenia], usługi szkolenia
personelu, nauczanie i szkolenia, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia dla dorosłych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia,
innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygoto‑
wanie materiałów do publikacji, komputerowy skład drukarski [DTP],
konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne wydania
czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania
magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, mu‑
zyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy filmowych, pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], pisanie tekstów, innych niż teksty re‑
klamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, progra‑
mowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, publi‑
kacja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on‑line
periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on‑line, pu‑
blikacja i redagowanie książek, dostarczanie informacji dotyczących
książek, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej mu‑
zyki, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów
w zakresie edukacji lub rozrywki, organizacja konferencji edukacyj‑
nych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja seminariów,
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organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, edycja
nagrań audio, edycja nagrań wideo, fotografia, fotografia portretowa,
akademie, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla
osób trzecich, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja),
coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo spe‑
cjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w za‑
kresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń bizneso‑
wych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], do‑
radztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji
edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych.

(111) 306167
(220) 2017 08 01
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) RABE‑PROKOPCZYK MONIKA EWA, Żary, PL.
(540) tv regionalna
(540)

(210) 474857

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie reklamy w formie ogłoszeń prasowych
i specjalnych wydań, w postaci plakatów, plansz, szyldów i innych zna‑
ków graficznych, na wystawach, imprezach oraz w miejscach publicz‑
nych przeznaczonych do tego celu, świadczenie usług kolportażowych
i akwizycyjnych w zakresie objętym tą klasą, konsultacyjno‑doradczych
w zakresie objętym tą klasą, pośrednictwa organizacyjnego w zakresie
imprez, usługi w zakresie sprzedaży miejsc / czasu na reklamę, bada‑
nia i usługi konsultacyjne dotyczące mediów, planowanie, kupowanie
i pertraktacje dotyczące powierzchni reklamowych, doradztwo w za‑
kresie reklamy, marketingu i public relations, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub (i) reklamowych, usługi w zakresie
badań i analiz rynku, usługi reklamowe w zakresie tworzenia wizerunku,
publikowanie, uaktualnienie i rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, reklamy prasowe, telewizyjne, ogłoszenia reklamowe, publiko‑
wanie tekstów reklamowych, organizowanie kampanii reklamowych,
38 transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów ra‑
diowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem komu‑
nikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, telewizja kablowa, terminale
komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfro‑
wych, agencje informacyjne, transmisja programów telewizyjnych pod
nazwą TV REGIONALNA.
(111) 306168
(220) 2017 08 01
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 04
(732) AUCHAN HOLDING, Croix, FR.
(540) ŻYĆ LEPIEJ Auchan
(540)

(210) 474859

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.09.01, 03.07.13, 03.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
(punkty informacji konsumenckiej) w celu sprzedaży towarów,
wszystkie usługi związane ze zdrowiem, odżywianiem i samopoczu‑
ciem fizycznym, 41 usługi doradcze w zakresie aktywności fizycznej
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i dobrego samopoczucia, usługi trenerskie w zakresie sportu, gry
i konkursy związane ze zdrowiem, odżywianiem i samopoczuciem
fizycznym, nauczanie, nauczanie i edukacja związane ze zdrowiem,
odżywianiem i samopoczuciem fizycznym, alergiami pokarmowy‑
mi i nietolerancjami pokarmowymi, 44 usługi doradcze w zakresie
składu produktów żywnościowych i produktów nieżywnościowych,
usługi doradcze związane z wartościami odżywczymi produktów
spożywczych, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie alergii i nietolerancji pokarmowych.

(111) 306169
(220) 2017 08 01
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 04
(732) TROCKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) LAVIE MAGAZINE
(540)

(210) 474863

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], gazety.
(111) 306170
(220) 2017 08 01
(210) 474864
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 04
(732) PSSE MEDIA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PSSE Media Operator
(540)
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(732) WAŁDOWSKA IZABELA, WASILEWSKI MACIEJ MŁYNEK
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) Rockhouse
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary‑usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 306173
(220) 2017 08 02
(210) 474902
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) HARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Mleczne Misie
(510), (511) 30 słodycze.
(111) 306174
(220) 2017 08 02
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) foliQ AMICAL
(540)

(210) 474906

Kolor znaku: fioletowy, jasnozielony, zielony, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 1 preparaty odżywcze dla roślin, środki ochrony roślin
przeciw patogenom, substancje chelatowe do użytku jako środki
odżywcze do listowia roślin, nawozy i środki chemiczne do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie.
Kolor znaku: biały, fioletowy, granatowy
(531) 26.11.03, 27.05.01, 26.11.25, 29.01.13
(510), (511) 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii.
(111) 306171
(220) 2017 08 01
(210) 474866
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 04
(732) DGP DONIEC GÓRECKI POTOPLAK SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, PL.
(540) DGP
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.04.08, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
audyt działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego do‑
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi podatkowe,
usługi marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 analizy
finansowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or‑
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 45 badania prawne,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie opro‑
gramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własno‑
ści intelektualnej, mediacje, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne],
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązy‑
wania sporów, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 306172
(151) 2018 01 17

(220) 2017 08 01
(441) 2017 09 18

(210) 474868

(111) 306175
(220) 2017 08 02
(210) 474913
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 18
(732) STACHNIK ŁUKASZ RZT TECHNIKA GRZEWCZA,
Wiatowice, PL.
(540) RZT TECHNIKA GRZEWCZA
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 gazometry: urządzenia pomiarowe, sygnalizacyjne
świetlne i akustyczne, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, za‑
opatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.
(111) 306176
(220) 2017 08 02
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) POY DACH, Kraainem, BE.
(540) WYBÓR POLAKÓW PRODUKT ROKU
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12

(210) 474914
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama zewnętrzna, usługi agen‑
cji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ko‑
respondencja reklamowa, wysyłka materiałów reklamowych, pokazy
towarów, rozprowadzanie próbek, rozprowadzanie materiałów re‑
klamowych, a mianowicie broszur, ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek, uaktualnianie dokumentów reklamowych,
powielanie dokumentów, skomputeryzowane zarządzanie doku‑
mentacją, wynajem powierzchni reklamowej, usługi przetwarzania
(kompilacji i systematyzacji) danych, organizacja konkursów i roz‑
dawanie nagród w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych na rzecz osób trzecich, publikacja tekstów rekla‑
mowych oraz reklamy korespondencyjnej, radiowej i telewizyjnej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administracja działalnością
gospodarczą, usługi public relations, badania rynkowe, usługi mar‑
ketingowe, doradztwo w zakresie strategii marketingowych, dystry‑
bucja nagród marketingowych, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, agencje informacji han‑
dlowej, profesjonalne doradztwo gospodarcze, badania biznesowe,
organizowanie subskrypcji gazet i czasopism na rzecz osób trzecich,
w tym gazet i czasopism rozpowszechnianych za pomocą sieci Inter‑
net, 38 telekomunikacja, transmisja obrazu, dźwięku, informacji i da‑
nych przy pomocy telefonu, przesyłu danych lub komputera, usługi
transmisji informacji przy pomocy przesyłu danych i sieci interne‑
towych, usługi telekomunikacyjne i usługi poczty elektronicznej
świadczone przez światową sieć komunikacyjną (Internet), sieć lo‑
kalną (intranet), telefon lub przesył danych, komunikacja przy pomo‑
cy terminali komputerowych, transmisja danych handlowych i/lub
reklamowych przez sieci internetowe, transmisja informacji w sieci
Internet za pośrednictwem elektronicznych katalogów i biuletynów,
agencje prasowe i informacyjne, radiowe i telewizyjne usługi nadaw‑
cze, usługi transmisji reklam multimedialnych przez światową sieć
komunikacyjną (Internet), sieć lokalną (intranet), telefon lub przesył
danych, internetowa transmisja informacji dotyczących rozdawania
wygranych, konkursów i nagród, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi rozrywkowe, imprezy kulturalne, edycja i publikacja książek,
dzienników, czasopism, periodyków, magazynów, gazet, biuletynów,
wypożyczanie książek, publikacja tekstów w celach innych niż rekla‑
mowe, elektroniczna publikacja książek, czasopism i biuletynów
online, organizacja i prowadzenie konferencji, forów, sympozjów, se‑
minariów, targów i wystaw w dziedzinie kultury, edukacji i rozrywki,
organizacja konkursów, rozdawania nagród, gier, kampanii informa‑
cyjnych oraz profesjonalnych lub innych imprez w dziedzinie kultury,
edukacji i rozrywki, organizacja wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, usługi rekreacyjne, usługi klubów zapewniających
rozrywkę, produkcja filmów oraz programów telewizyjnych i radio‑
wych, usługi fotograficzne, produkcja oraz reprodukcja utworów
muzycznych i/lub audiowizualnych, rozrywka radiowa i telewizyjna,
produkcja i wypożyczanie nagrań dźwiękowych lub mediów wizual‑
nych, usługi informacyjne w zakresie kultury, edukacji i rozrywki.

(111) 306177
(220) 2017 08 02
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) IGLOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, PL.
(540) neoHEAT
(540)
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elektryczne natynkowe i podtynkowe, jednobiegunowe, dwugru‑
powe, schodowe, krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetle‑
niowe wyłączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalnego
sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych w jeden zin‑
tegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w bu‑
dynku instalacjami.

(111) 306179
(220) 2017 08 03
(210) 474925
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) ZSE OSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wierbka, PL.
(540) EKSPRESJA
(510), (511) 9 elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtyn‑
kowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe,
antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, kompu‑
terowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, wyłączniki
elektryczne natynkowe i podtynkowe podświetlane, wyłączniki
elektryczne natynkowe i podtynkowe, jednobiegunowe, dwugru‑
powe, schodowe, krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetle‑
niowe wyłączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalnego
sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych w jeden zin‑
tegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w bu‑
dynku instalacjami.
(111) 306180
(220) 2017 08 03
(210) 474926
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) ZSE OSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wierbka, PL.
(540) EKSPRESJA wyraź siebie
(510), (511) 9 elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtyn‑
kowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe,
antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, kompu‑
terowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, wyłączniki
elektryczne natynkowe i podtynkowe podświetlane, wyłączniki
elektryczne natynkowe i podtynkowe, jednobiegunowe, dwugru‑
powe, schodowe, krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetle‑
niowe wyłączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalnego
sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych w jeden zin‑
tegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w bu‑
dynku instalacjami.
(111) 306181
(220) 2017 08 02
(210) 474928
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) LASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LIDZ
(540)

(210) 474922

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 11 pompy ciepła.
(111) 306178
(220) 2017 08 03
(210) 474924
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) ZSE OSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wierbka, PL.
(540) ARIA melodia doskonałości
(510), (511) 9 elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtyn‑
kowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe,
antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, kompu‑
terowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, wyłączniki
elektryczne natynkowe i podtynkowe podświetlane, wyłączniki

(531) 24.15.01, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienkowe, akce‑
soria z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe dysze wylotowe
do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do fumigacji nie do ce‑
lów medycznych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do
suszenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze, aparaty do suszenia
słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i ga‑
zowych, armatura do kąpieli parowych armatura do pieców, armatu‑
ra 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, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do
urządzeń wodnych, autoklawy, elektryczne, do gotowania, automa‑
tyczne instalacji do transportu popiołu, baterie mieszające do rur
wodociągowych, bidety, bojlery gazowe, bojlery inne niż części ma‑
szyn, chłodnice do pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłod‑
nie, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodziarki, elektryczne, chro‑
matografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe zbiorniki wody,
czajniki elektryczne, czyste komory [instalacje sanitarne], deski sede‑
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sowe, dmuchawy kominowe, dozowniki środków odkażających w to‑
aletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadnia‑
jące], dymowe kanały, dywany podgrzewane elektrycznie, dźwigary
do ładowania pieców, elektryczne latarki, elektryczne ogrzewacze
stóp, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elektrycz‑
ne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej,
fontanny, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektrycz‑
ne, generatory acetylenowe, gofrownice elektryczne, grill, grzałki
nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty, instalacja
klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instala‑
cje do automatycznego podlewania, instalacje do chłodzenia mleka,
instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza,
instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instala‑
cje do oczyszczania ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do
ogrzewania wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sau‑
ny, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania
w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, in‑
stalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klima‑
tyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, kabiny
przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy
wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych, klosze
do lamp [kominki], koce elektryczne, nie do celów medycznych, kolo‑
rowe światełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory
gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły
parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalo‑
we, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, kuchenny
sprzęt elektryczny, kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze, lady pod‑
grzewane, lampki elektryczne na choinki, lampy bakteriobójcze do
oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do kręcenia
włosów, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, lampy
gazowe, lampy górnicze, lampy laboratoryjne, lampy łukowe, lampy
nurkowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące, lampy
ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, latarki kieszonko‑
we, elektryczne latarnie oświetleniowe, łazienkowe instalacje
wodno‑kanalizacyjne, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu,
muszle klozetowe [WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralne‑
go ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników cen‑
tralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, ogrzewacze kie‑
szonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne,
opalarki, oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazo‑
wych, osuszacze powietrza, oświetlenie do motocykli, ozdobne wo‑
dotryski, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki
benzynowe, palniki do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, pal‑
niki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki
tlenowo‑wodorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe
sauny do twarzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, pra‑
żenia], piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece do
pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące powietrze, piece
słoneczne, piece inne niż do użytku laboratoryjnego, pisuary [arma‑
tura sanitarna, płuczki gazowe [części instalacji gazowych], pochod‑
nie, pochodnie gazowe do użytku w rafineriach naftowych, podgrze‑
wacze do łóżek, podgrzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze
powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewa‑
cze wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki
elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojem‑
niki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, popielniki do pieców, pra‑
sowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do rożna, pręty
rusztowe, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, przeciwo‑
ślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], przeno‑
śne ogniska kowalskie, przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie,
reaktory jądrowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflek‑
tory samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, rożna,
rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, rury kotło‑
we centralnego ogrzewania, rury oświetleniowe, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, skarpetki podgrzewane elektrycznie,
spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory
do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, su‑
szarki do włosów, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, elek‑
tryczne światła do pojazdów, światła rowerowe, światła sufitowe,
świecące numery na domy, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewa‑
nie], termofory, tostery, umywalki [części instalacji sanitarnych], urzą‑
dzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobi‑
stego, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania
basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chło‑
dzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządze‑
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nia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania akwariów, urządzenia
do filtrowania wody, urządzenia do nawadniania do zastosowania
w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do
oczyszczania oleju, urządzenia do odwadniania odpadków spożyw‑
czych, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na pali‑
wa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwariów,
urządzenia do opalania się [łóżka opalające], urządzenia do opieka‑
nia i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolu‑
minescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, urządzenia do
pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do
podgrzewania kleju, urządzenia do podgrzewania żelazek, urządze‑
nia do prażenia owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia
do schładzania wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia
do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów wodnych,
urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien z hydromasażem,
urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do załadunku pieców,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do
robienia jogurtu, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojaz‑
dach, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia i instalacje do
gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje
oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza,
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do
oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urzą‑
dzenia na gorące powietrze, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, ustępy przenośne,
uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek,
wanny spa, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentyla‑
tory elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych,
wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodni‑
czych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne
do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie], wyciągi kuchenne,
wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wy‑
mienniki ciepła, inne niż części maszyn, wyprofilowane elementy in‑
stalacji piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki i za‑
palarki, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo],
zaślepki do grzejników, zawory do rur, zawory powietrzne do instala‑
cji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zbiorniki do
płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żarniki do
lamp elektrycznych, żarniki elektryczne do ogrzewania, żarówki do
kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole,
35 administrowanie programami dla osób często podróżujących
drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamo‑
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, bada‑
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do‑
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty‑
czących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro‑
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impre‑
sariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, maszynopi‑
sanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, ob‑
róbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowy‑
wanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki‑
warek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlo‑
wych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w za‑
kresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
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reklamowych produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadza‑
nie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowa‑
nie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on‑line za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja perso‑
nelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z kon‑
ta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, we‑
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty‑
styczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informa‑
cji [dla nieobecnych abonentów] ,telemarketing, transkrypcja wiado‑
mości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywno‑
ści biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla spor‑
towców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo‑
cji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego,
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry‑
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich usługi przeglądu prasy, usługi przypomina‑
nia o spotkaniach [prace biurowe], usługi sekretarskie, usługi uma‑
wiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenosze‑
niem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ‑
kach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa‑
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy interneto‑
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza‑
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakre‑
sie zamówień handlowych.

(111) 306182
(220) 2017 08 03
(210) 474955
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 04
(732) KUKUŁA MONIKA BUTTERFLY KIDS, Wadowice, PL.
(540) Butterfly Kids
(540)

Kolor znaku: szary, różowy, fioletowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 26 dekoracyjne akcesoria do włosów, dodatki do ubrań,
klamerki do włosów, kokardy do włosów, kwiaty sztuczne, ozdoby do
obuwia, ozdoby do ubrań, przepaski do włosów, spinki do włosów,
sznurowadła do butów, wsuwki do włosów .
(111) 306183
(151) 2018 01 17

(220) 2017 08 03
(441) 2017 09 18

(210) 474968
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(732) BEST SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) MARATON RAT
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 02.01.16, 26.11.13
(510), (511) 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie depozytów przed‑
miotów wartościowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpła‑
conych i bonów, windykacja, skomputeryzowana windykacja wyma‑
galnych należności, windykacja należności i odzyskiwanie długów,
windykacja należności i odzysk długu, pożyczanie pod zastaw, emi‑
sja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego
dla klientów, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominko‑
wych, emisja bonów wartościowych, emisja kart przedpłaconych,
emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne bilety
podróżne, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, udzie‑
lanie informacji związanych z emisją bonów wartościowych, usługi
finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, wy‑
dawanie bonów używanych jako pieniądze, wydawanie bonów war‑
tościowych w związku z programami lojalnościowymi, badanie wy‑
płacalności finansowej, detaliczne usługi finansowe, dokonywanie
transakcji finansowych, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące
pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzy‑
skiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane z pożyczkami,
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, doradz‑
two w zakresie kart kredytowych, elektroniczne usługi windykacji
należności, agencje ściągania należności, agencje ściągania wierzy‑
telności, agencje windykacji należności, firmy windykacyjne, konsul‑
tacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, odzyskiwanie
zaległych długów, organizacja ściągania długów, organizowanie
sprzedaży pożyczek, pobieranie należności ze sprzedaży na kredyt,
pobieranie płatności za towary i usługi, restrukturyzacja długów,
ściąganie długów, elektroniczne transakcje za pomocą kart kredy‑
towych, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, obsługa
płatności, pobieranie płatności, doradztwo dotyczące usług pożycz‑
kowych, doradztwo finansowe.
(111) 306184
(220) 2017 08 03
(210) 474972
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) BRODA ELŻBIETA BRODA‑TRANS, Katowice, PL.
(540) ECO GROSIK
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.08, 26.02.07, 27.07.12,
27.07.25, 29.01.12
(510), (511) 1 węgiel granulowany.
(111) 306185
(220) 2017 08 03
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) jadka

(210) 474974
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(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 03.04.01, 03.04.05,
03.04.26, 06.19.05, 25.01.01, 25.01.19, 27.07.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.

(531) 02.07.02, 11.01.03, 11.01.04, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje z grillem, rezerwa‑
cja 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, wynajmo‑
wanie 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 (za‑
pewnianie jedzenia i napojów).
(111) 306186
(220) 2017 08 03
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) ELMA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) ELMA ENERGIA
(540)

(210) 474975

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.01.10, 26.01.16, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty i urządzenia elektryczne: kondensatory elek‑
tryczne, baterie kondensatorów, regulatory elektryczne, 37 usługi in‑
stalowania urządzeń elektrycznych, 42 usługi projektowe w zakresie
kompensacji mocy biernej, doradztwo, konsultacja w zakresie elek‑
troenergetyki.
(111) 306187
(220) 2017 08 03
(210) 474979
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 04
(732) KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO,
Stalowa Wola, PL.
(540) chrupak
(510), (511) 30 pieczywo świeże, pieczywo chrupkie, pieczywo
bezglutenowe, pieczywo bezdrożdżowe, pieczywo konserwowane,
pieczywo cukiernicze, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka, konser‑
wowane wyroby ciastkarskie i ciastka, suchary, maca, przekąski zbo‑
żowe, przekąski ryżowe, chipsy zbożowe, gofry, krakersy, wafle, bisz‑
kopty, herbatniki, ciastka suche.
(111) 306188
(220) 2017 08 03
(210) 474980
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 18
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) PRAŻUBR GATUNEK PRADAWNY NIEPASTERYZOWANY
PRAPRZODEK GATUNKU ŻUBR 1768 RECEPTURA BROWARU DOJLIDY
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, złoty
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(111) 306189
(220) 2017 08 03
(210) 474981
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 04
(732) KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO,
Stalowa Wola, PL.
(540) chrupak
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 05.07.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 pieczywo świeże, pieczywo chrupkie, pieczywo
bezglutenowe, pieczywo bezdrożdżowe, pieczywo konserwowane,
pieczywo cukiernicze, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka, konser‑
wowane wyroby ciastkarskie i ciastka, suchary, maca, przekąski zbo‑
żowe, przekąski ryżowe, chipsy zbożowe, gofry, krakersy, wafle, bisz‑
kopty, herbatniki, ciastka suche.
(111) 306190
(220) 2017 08 03
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) BEST SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) TRZYMAJ TEMPO
(540)

(210) 474984

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, ciemnozielony, pomarańczowy,
biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 17.01.09
(510), (511) 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie depozytów przed‑
miotów wartościowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpła‑
conych i bonów, windykacja, skomputeryzowana windykacja wyma‑
galnych należności, windykacja należności i odzyskiwanie długów,
windykacja należności i odzysk długu, pożyczanie pod zastaw, emi‑
sja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego
dla klientów, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominko‑
wych, emisja bonów wartościowych, emisja kart przedpłaconych,
emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne bilety
podróżne, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, udzie‑
lanie informacji związanych z emisją bonów wartościowych, usługi
finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, wy‑
dawanie bonów używanych jako pieniądze, wydawanie bonów war‑
tościowych w związku z programami lojalnościowymi, badanie wy‑
płacalności finansowej, detaliczne usługi finansowe, dokonywanie
transakcji finansowych, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące
pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzy‑
skiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane z pożyczkami,
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, doradz‑
two w zakresie kart kredytowych, elektroniczne usługi windykacji
należności, agencje ściągania należności, agencje ściągania wierzy‑
telności, agencje windykacji należności, firmy windykacyjne, konsul‑
tacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, odzyskiwanie
zaległych długów, organizacja ściągania długów, organizowanie
sprzedaży pożyczek, pobieranie należności ze sprzedaży na kredyt,
pobieranie płatności za towary i usługi, restrukturyzacja długów,
ściąganie długów, elektroniczne transakcje za pomocą kart kredy‑
towych, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, obsługa
płatności, pobieranie płatności, doradztwo dotyczące usług pożycz‑
kowych, doradztwo finansowe.
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(111) 306191
(220) 2017 08 03
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski, PL.
(540) słodka cukierenka
(540)

(210) 474992

(531) 11.03.04, 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka,
herbatniki, herbatniki petit‑beurre, piernik, pierniczki, jadalne wafle,
wafelki, słodycze [cukierki], batoniki, batony zbożowe i energetycz‑
ne, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, biszkopty, wyroby cukier‑
nicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby piekarnicze zawie‑
rające kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby
cukiernicze z mąki, tarty z owocami, pastylki [wyroby cukiernicze],
pomadki [cukierki], ptifurki [ciasteczka], ciastka czekoladowe, sło‑
dycze czekoladowe, gofry, krakersy, ciasteczka ryżowe, wyroby cu‑
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, przekąski z produktów zbożowych, przekąski słone
na bazie mąki, przekąski wytwarzane z muesli, kawa, herbata, kakao,
kawa nienaturalna, ryż, tapioka, sago, mąka, preparaty zbożowe,
chleb, lody, cukier, miód, syropy i melasa, słodkie bułeczki, brioszki
(drożdżowe bułeczki), bułki, ciasta zawierające mięso, mięso zapieka‑
ne w cieście, produkty żywnościowe z ciasta, ciasto na ciastka, ciasto
na wypieki, mieszanki gotowe do pieczenia, ciasto w proszku, aro‑
maty do ciast, cukierki, słodziki naturalne, cukierki miętowe, pałeczki
lukrecjowe [wyroby cukiernicze], czekolada, pralinki, napoje czekola‑
dowe, napoje czekoladowe z mlekiem, guma do żucia, nielecznicze
napoje herbaciane, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mle‑
kiem, karmelki [cukierki], nielecznicze draże, napoje na bazie kawy,
napoje kawowe z mlekiem, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, środki wiążące do lodów spożywczych, lukier do ciast, lu‑
krecja [cukiernictwo], makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan,
potrawy na bazie mąki, mąka, mięta do wyrobów cukierniczych, pa‑
sta migdałowa, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy (wyroby cukiernicze), chipsy [produkty zbożowe], pizza.
(111) 306192
(220) 2017 08 08
(210) 475160
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 11
(732) BRANECKI TOMASZ, Warszawa, PL.; BRANECKA KAMILA,
Warszawa, PL.
(540) Jartom
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, usługi doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej budowlanej
i handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodar‑
czą budowlaną i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizo‑
wania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlo‑
wą, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej budowlanej i handlowej,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa
i detaliczna materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa i detalicz‑
na za pośrednictwem Internetu materiałów budowlanych, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publi‑
kowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, usługi
w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji re‑
klamowych, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, re‑
klama 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, organizowanie targów i wystaw w celach han‑
dlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług
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w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmo‑
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności
gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności go‑
spodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wyce‑
na działalności gospodarczej, usługi zaopatrywania osób trzecich
w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe,
36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomo‑
ści i powierzchni pomieszczeń przemysłowych, usługi doradztwa
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwesty‑
cyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomo‑
ści, 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
i magazynowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji
finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna
papierów wartościowych, nieruchomości z rynku wtórnego i pier‑
wotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów warto‑
ściowych, nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośred‑
nictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, udzielanie
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, sprze‑
daż na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finan‑
sami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadze‑
nie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych,
usługi leasingowe, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwe‑
stycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze
środków własnych i powierzonych, usługi w zakresie ubezpieczeń,
prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finanso‑
wych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podat‑
kowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów
i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, opracowanie
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finan‑
sowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie
finansami, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat ter‑
minowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje
finansowe, agencje ściągania wierzytelności, 38 internetowe portale
informacyjne, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z glo‑
balną siecią komputerową, umożliwianie dostępu do globalnej sieci
komputerowej dla użytkowników, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna,
usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obra‑
zowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci inter‑
netowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego,
usługi rozpowszechniania i transmitowania programów telewizyj‑
nych, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji
radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe,
udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjne‑
go, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informa‑
cji on‑line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do
zasobów własnych informacji handlowych za pośrednictwem sieci
internetowej, 42 tworzenie programów komputerowych oraz kom‑
puterowych baz danych, odpłatne udostępnianie serwisów informa‑
cyjnych lub baz danych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie on‑line
komputerowych baz danych, doradztwo i ekspertyzy w zakresie nie‑
ruchomości, usługi projektowania budynków, usługi projektowania
infrastruktury technicznej, architektura krajobrazu, projektowanie
terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na aranża‑
cji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, usługi doradztwa budow‑
lanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie
budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geo‑
logiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów
technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie
planowania urbanistycznego.		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 306193
(220) 2017 08 08
(210) 475161
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) BIVROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BIVROST
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kamery wieloobiektywowe, kamery rejestrujące ob‑
raz stereoskopowo, kamery rejestrujące obraz sferyczny 360‑stopni,
systemy kamerowe do nagrywania filmów 3D zawierające obudowy
ochronne, moduły kamer, obiektywy, mikrofony, płytki obwodowe,
procesory i urządzenia kodujące obraz i dźwięk, monitory audio
i wideo, nośniki danych, porty, anteny, źródła światła, akumulatory,
elementy montażowe i przyłącza do akcesoriów, systemy montażu
kamer do nagrywania filmów w formacie 360‑stopni zawierające
obudowy ochronne, moduły kamerowe, obiektywy, mikrofony, płyt‑
ki obwodowe, procesory i urządzenia kodujące obraz i dźwięk, mo‑
nitory audio i wideo, nośniki danych, porty, anteny, światła, baterie,
elementy montażowe i gwinty do akcesoriów kamerowych, akce‑
soria kamerowe w znaczeniu, statywy, uchwyty, szyny, mocowania
stabilizujące, obręcze użytkowe, mocowania do pojazdów, osłony na
obiektywy, filtry na obiektywy, zewnętrzne nośniki danych, przewo‑
dowe i bezprzewodowe panele kontrolne i monitory, wodoodpor‑
ne obudowy i elementy chroniące, etui transportowe, kable, sprzęt
komputerowy i oprogramowanie do edycji i przetwarzania obrazami
wideo, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do edycji i przetwa‑
rzania dźwięku, sprzęt komputerowy i oprogramowanie używane
podczas kodowania plików cyfrowych, w tym: dźwięk, wideo, tekst,
kod binarny, zdjęcia, grafiki i pliki multimedialne, oprogramowanie
komputerowe w znaczeniu, oprogramowanie używane w konwer‑
towaniu, kodowaniu, przetwarzaniu i przekształcaniu dźwięku, wi‑
deo, tekstu, kodu binarnego, zdjęć, grafik, plików multimedialnych
do formatów 3D oraz wideo w formacie 360‑stopni dla filmów dłu‑
gometrażowych, wideo, mediów cyfrowych oraz multimedialnych
treści rozrywkowych, sprzęt komputerowy i programy komputerowe
służące integracji tekstu, dźwięku, grafik, zdjęć i filmów do interak‑
tywnego dostarczania dla aplikacji multimedialnych, oprogramowa‑
nie komputerowe, w znaczeniu oprogramowania służącego do kon‑
wertowania, kodowania, przetwarzania i przekształcania cyfrowych
treści mediowych 3D oraz 360‑stopni do zastosowania z goglami do
wirtualnej rzeczywistości, hełmami oraz w środowiskach pokazo‑
wych, oprogramowanie komputerowe, w znaczeniu oprogramowa‑
nia wirtualnej rzeczywistości dla filmów długometrażowych 3D oraz
wideo w formacie 360‑stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz mul‑
timedialnych treści rozrywkowych, oprogramowanie dla wirtualnej
rzeczywistości, gogle do wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie
aplikacji mobilnych z możliwością pobrania służące od dystrybucji
filmów pełnometrażowych 3D oraz wideo w formacie 360‑stopni,
filmów, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywko‑
wych, oprogramowanie komputerowe w znaczeniu oprogramowa‑
nia służącego do odtwarzania filmów pełnometrażowych 3D i wideo
w formacie 360‑stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz multimedial‑
nych treści rozrywkowych na komputerze, oprogramowanie kom‑
puterowe w znaczeniu oprogramowania służącego do odtwarzania
na goglach do wirtualnej rzeczywistości filmów pełnometrażowych
3D i wideo w formacie 360‑stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz
multimedialnych treści rozrywkowych, oprogramowanie kompu‑
terowe w znaczeniu oprogramowania służącego do odtwarzania
filmów pełnometrażowych 3D i wideo w formacie 360‑stopni, fil‑
mów, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywkowych
w przeglądarkach internetowych.-urządzenia i przyrządy kinemato‑
graficzne i kontrolne służące do nagrywania z powietrza filmów 3D
i 360‑stopni, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści roz‑
rywkowych części i elementy dla wszystkich wyżej wymienionych
pozycji.-sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem służący do
przesyłania w czasie rzeczywistym dźwięku, wideo, tekstu, kodu bi‑
narnego, zdjęć, grafik, plików multimedialnych w tym filmów w for‑
macie 3D oraz w formacie 360‑stopni, 41 organizacja i prowadzenie
szkoleń oraz warsztatów z zakresu nagrywania filmów 3D oraz wideo
w formacie 360‑stopni, obsługi sprzętu oraz prowadzenia narracji
(storytellingu), usługi masteringu dźwięku 3D, usługi transmisji na
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żywo wideo 360 stopni, usługi łączenia (stitchowania) obrazu wideo
z wielu źródeł, usługi nagrywania, produkcji i postprodukcji filmów
3D i wideo sferycznego 360‑stopni, wypożyczanie sprzętu fotogra‑
ficznego i filmowego, wypożyczanie sprzętu kinematograficznego,
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu audio, filmo‑
wanie i produkcja filmów 3D i wideo w formacie 360‑stopni, edycja
filmów 3D i wideo w formacie 360‑stopni, produkcja i dystrybucja
filmów 3D i wideo w formacie 360‑stopni w tym na platformy de‑
dykowane wirtualnej rzeczywistości oraz wideo 3D i 360‑stopni,
produkcja i dystrybucja filmów 3D oraz wideo w formacie 360‑stopni
w obszarach powszechnego zainteresowania: edukacyjnym, modo‑
wym, politycznym, dot. spraw publicznych, informacyjnym, doku‑
mentów filmowych, podróżniczym, przyrodniczym, rozrywkowym,
biograficznym, komediowym, wydarzeń na żywo, teatralnym, kon‑
certowym, wydarzeń sportowych, erotycznym, marketingowym,
prywatnych i publicznych wydarzeń, informowanie on‑line na te‑
maty związane z produkcją i dystrybucją wideo 3D oraz sferycznego
wideo 360‑stopni, informowanie, udzielanie porad oraz konsultacji
dotyczących wyżej wymienionych przedmiotów, 42 projektowanie,
budowa i rozwój, sprzętu komputerowego i oprogramowania, pro‑
jektowanie i rozwój oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości,
utrzymywanie i aktualizowanie sprzętu i programowania kompute‑
rowego, usługi Software as a Service (SaaS) oraz oprogramowanie do
przetwarzania danych w chmurze dla edycji i przetwarzania obrazów
wideo, usługi w zakresie oprogramowania komputerowego umożli‑
wiającego transmisję na żywo obrazu i dźwięku w formacie 3D, usłu‑
gi w zakresie oprogramowanie komputerowego umożliwiającego
transmisję na żywo obrazu i dźwięku w formacie wideo 360‑stopni,
usługi Software as a Service oraz oprogramowanie do przetwarzania
danych w chmurze do kodowania plików cyfrowych, w tym plików:
audio, wideo, tekstowych, binarnych, zdjęć, grafik i plików multime‑
dialnych, badania i rozwój nad optyką fotograficzną, usługi Software
as a Service oraz oprogramowanie do przetwarzania danych w chmu‑
rze służące do konwertowania, kodowania, przetwarzania i prze‑
kształcania plików audio, wideo, tekstowych, binarnych, zdjęć, grafik
i plików multimedialnych do formatu 3D i formatu wideo 360‑stopni
dla filmów, wideo, mediów cyfrowych i multimedialnych treści cy‑
frowych, usługi Software as a Service (SaaS) oraz oprogramowanie
komputerowe służące do konwertowania, kodowania, przetwarza‑
nia i przekształcanie treści cyfrowych 3D do użytkowania na goglach
do wirtualnej rzeczywistości, hełmach i w innych środowiskach po‑
kazowych, usługa wsparcia technicznego, w znaczeniu monitorowa‑
nie, administrowanie i zarządzanie danymi w chmurze i systemami
aplikacji, usługa wsparcia technicznego, w znaczeniu wykrywania
i usuwania usterek w zakresie diagnostyki sprzętu komputerowego
oraz problemów z oprogramowaniem, usługi informacji, doradztwa,
konsultacji w odniesieniu do wcześniej wymienionych zagadnień .

(111) 306194
(220) 2017 08 09
(210) 475168
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) HUZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz, PL.
(540) Smaki Świata
(540)

(531) 01.05.02, 27.05.01
(510), (511) 30 miód pszczeli.
(111) 306195
(220) 2017 08 10
(210) 475212
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 18
(732) KOWNACKA MARTA LAWIT KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Poznań, PL.
(540) lawit
(510), (511) 45 badania prawne, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, media‑

2088

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 6/2018

cje, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen
[usługi prawne], usługi pomocy w sprawach spornych, usługi arbi‑
trażowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, usługi serwisów społecznościowych on‑line, usługi w zakre‑
sie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami
autorskimi.

go, projektowanie systemów komputerowych, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie [udostępnianie] za‑
sobów serwerów [sieci komputerowe], wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
serwerów [hosting], analizy systemów komputerowych.

(111) 306196
(220) 2017 08 11
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 18
(732) TIP‑TOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pobiedziska, PL.
(540) ECO PART
(540)

(111) 306199
(220) 2017 08 17
(210) 475424
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑USŁUGOWE
JANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) JANO
(540)

(210) 475269

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 14.03.21, 26.01.03, 26.01.06, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 12 resory powietrzne, sprężyny powietrzne amortyzują‑
ce samochodowe, sprężyny powietrzne do pojazdów.
(111) 306197
(220) 2017 08 11
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 18
(732) MIKRUT ARKADIUSZ MT2A, Lublin, PL.
(540) CO LUDZIE POWIEDZĄ
(540)

(210) 475278

Kolor znaku: biały, jasnozielony
(531) 02.01.01, 02.03.01, 02.03.02, 04.05.21, 26.13.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizo‑
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), publikowanie tekstów, innych niż tek‑
sty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne świad‑
czone przez szkoły, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych.
(111) 306198
(220) 2017 08 17
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 25
(732) JABŁKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) jabłkowy
(540)

(210) 475423

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyj‑
ny do komputerów, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma
węzłami sieci (Point‑to‑Point), 37 instalowanie, konserwacja i na‑
prawy komputerów, instalowanie i naprawa telefonów, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja
oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, 42 aktualizacja oprogramowania kom‑
puterowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero‑
wego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowe‑

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji
wodociągowo‑kanalizacyjnych, syfony kanalizacyjne na deszczów‑
kę, nie z metalu, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane z materia‑
łów z tworzyw sztucznych, niemetalowe pokrywy i syfony kanali‑
zacyjne na deszczówkę, odpływy niemetalowe, odpływy podłogo‑
we z materiałów niemetalowych, kanały odpływowe, nie z metalu,
podłogowe kanały odpływowe wykonane z materiałów niemetalo‑
wych, urządzenia z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki,
rury odpływowe, 35 sprzedaż rur z tworzyw sztucznych do celów
instalacji wodociągowo‑kanalizacyjnych, syfonów kanalizacyjnych
na deszczówkę, elementów wykończeniowych budowlanych nie‑
metalowych, materiałów budowlanych niemetalowych, materiałów
budowlanych z materiałów z tworzyw sztucznych, pokryw i syfonów
kanalizacyjnych na deszczówkę, odpływów niemetalowych, odpły‑
wów podłogowych z materiałów niemetalowych, kanałów odpływo‑
wych, nie z metalu, podłogowych kanałów odpływowych wykona‑
nych z materiałów niemetalowych, urządzeń z tworzyw sztucznych
do odpływu deszczówki, rur odpływowych.
(111) 306200
(220) 2017 08 25
(210) 475803
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) ANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, PL.
(540) Akademia Esprit
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, zielony
(531) 03.07.24, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji
lub kształcenia], edukacja, edukacja[nauczanie], fotografia, instruk‑
taż w zakresie gimnastyki, Informacje o edukacji, organizowanie kon‑
kursów w zakresie edukacji lub rozrywki, kultura fizyczna, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, organizowanie obozów sportowych,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka] ], organizowanie
loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sporto‑
wych, przedszkola, przedszkola [nauczanie], rozrywka, sprawdziany
edukacyjne, 44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady psycho‑
logiczne, usługi terapeutyczne, 45 opieka zastępcza nad dziećmi.
(111) 306201
(151) 2017 12 14

(220) 2012 04 05
(441) 2012 07 16

(210) 399113
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(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Plus plu plu plus
(540)

(531) 24.17.10
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automa‑
ty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące,
płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektrycz‑
ne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyj‑
ne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kom‑
pilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kom‑
pilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności
informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji,
organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawie‑
raniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usługi telekomunikacyj‑
ne on‑line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadcze‑
nia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpie‑
czeniowych, umów kupna‑sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem
usług oraz kupować te towary i usługi, w szczególności: z katalogu
różnych artykułów lub usług, za pośrednictwem usługi elektronicz‑
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów
ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu
konta poprzez telefon i Internet, 38 usługi telekomunikacyjne, usłu‑
gi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwię‑
ku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej,
telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi
w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, te‑
lefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf
i opłat, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania
systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ów,
usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych
z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji
elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych,
telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w za‑
kresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wy‑
korzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń
telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet, elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wia‑
domości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet,
radio i telewizję.
(111) 306202
(220) 2014 10 01
(151) 2018 01 18
(441) 2015 01 19
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) mila
(540)

(210) 434009

Kolor znaku: różowy, zielony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.06, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach: artykuły papiernicze, materiały biurowe, publika‑
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cje drukowane, druki, materiały introligatorskie, fotografie, kleje do
celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do
malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych
klasach, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, tektura i wyroby
z tektury, kalendarze, informatory, prospekty, wydawnictwa perio‑
dyczne i nieperiodyczne, materiały piśmienne, dzienniki, papeteria,
materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle, ar‑
tykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru
i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, tapety, foldery, plaka‑
ty, materiały reklamowe: plakaty, foldery, ulotki, prospekty, broszury,
katalogi, torby z papieru lub tworzyw sztucznych do gotowania, za‑
mrażania, przechowywania, pakowania oraz na śmieci, książki, mapy,
chusteczki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy, serwe‑
ty papierowe, karty na różne okazje, albumy, rolety papierowe, filtry
i torby papierowe do urządzeń zawarte w tej klasie, ramki do fotogra‑
fii, przybory do pisania, materiały do nauczania za wyjątkiem urzą‑
dzeń, kalkomanie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, a mianowicie żywności, napojów, artykułów spożywczych,
artykułów przemysłowych, kosmetyków, produktów higienicznych,
środków czystości, odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów ze
skóry, biżuterii, wyrobów metalowych, sprzętu stosowanego w go‑
spodarstwie domowym, włączając w to artykuły i urządzenia dla
gospodarstwa domowego, meble, artykuły elektryczne, lampy i za‑
stawę stołową, artykułów i akcesoriów samochodowych, urządzeń
i sprzętu audiowizualnego, nośników danych czystych i z zapisem,
urządzeń i sprzętu komputerowego, gier, zabawek, artykułów spor‑
towych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów ogrodniczych i ar‑
tykułów typu zrób to sam, materiałów piśmiennych, książek i gazet,
aparatów i materiałów fotograficznych, kwiatów i roślin, żywności
i artykułów dla zwierząt, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary: w centrum handlowym, hipermarkecie, super‑
markecie, hurtowni, sklepie, na targu, w katalogu różnych artykułów,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówie‑
nie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, usługi
związane ze sprzedażą detaliczną, hurtową oraz przez Internet wy‑
żej wymienionych towarów, usługi w zakresie administrowania i za‑
rządzania centrum handlowym, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie reklamy, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek re‑
klamowych oraz wszelkich wydawnictw, rozpowszechnianie próbek
towarów, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmo‑
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych:
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, promocja sprzedaży:
organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, deko‑
racja wystaw sklepowych, informacja handlowa, reklama, reklama
billboardowa, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama ra‑
diowa, reklama internetowa za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama za pomocą środków elektronicznych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych we wszelkich postaciach i na wszelkich
nośnikach, w tym w postaci ulotek, prospektów, druków, usługi w za‑
kresie kreowania wizerunku firmy, usługi zarządzania i administrowa‑
nia działalnością handlową, pomoc i doradztwo w zarządzaniu oraz
administrowaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysło‑
wymi, sieciami sklepów, hurtowniami oraz w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, udzielanie informacji na temat sprzeda‑
wanych towarów oraz prowadzenie baz danych na ich temat, urzą‑
dzanie pokazów towarów, wydarzeń promocyjnych i wszelkich ak‑
tywności promocyjnych, usługi aranżacji towarów, witryn i wystaw,
usługi związane ze sprzedażą promocyjną i organizowaniem poka‑
zów towarów, usługi w zakresie informacji konsumenckiej, usługi
marketingowo‑promocyjne obejmujące organizację, nadzór i obsłu‑
gę programów lojalnościowych dla klientów, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi,
kafeterie, kawiarnie, restauracje, snack bary, stołówki, restauracje sa‑
moobsługowe, przygotowywanie dań i surówek (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, usługi gastronomiczne związane
z przygotowywaniem i podawaniem potraw oraz napojów, catering,
obsługa gastronomiczna imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów,
zabaw, balów, prowadzenie restauracji, usługi hotelowe, wynajmo‑
wanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypo‑
życzanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy stołowej.
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(111) 306203
(220) 2014 10 01
(151) 2018 01 18
(441) 2015 01 19
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) mila
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 434012

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach: artykuły papiernicze, materiały biurowe, publika‑
cje drukowane, druki, materiały introligatorskie, fotografie, kleje do
celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do
malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych
klasach, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, tektura i wyroby
z tektury, kalendarze, informatory, prospekty, wydawnictwa perio‑
dyczne i nieperiodyczne, materiały piśmienne, dzienniki, papeteria,
materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle, ar‑
tykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru
i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, tapety, foldery, plaka‑
ty, materiały reklamowe: plakaty, foldery, ulotki, prospekty, broszury,
katalogi, torby z papieru lub tworzyw sztucznych do gotowania, za‑
mrażania, przechowywania, pakowania oraz na śmieci, książki, mapy,
chusteczki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy, serwe‑
ty papierowe, karty na różne okazje, albumy, rolety papierowe, filtry
i torby papierowe do urządzeń zawarte w tej klasie, ramki do fotogra‑
fii, przybory do pisania, materiały do nauczania za wyjątkiem urzą‑
dzeń, kalkomanie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, a mianowicie żywności, napojów, artykułów spożywczych,
artykułów przemysłowych, kosmetyków, produktów higienicznych,
środków czystości, odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów ze
skóry, biżuterii, wyrobów metalowych, sprzętu stosowanego w go‑
spodarstwie domowym, włączając w to artykuły i urządzenia dla
gospodarstwa domowego, meble, artykuły elektryczne, lampy i za‑
stawę stołową, artykułów i akcesoriów samochodowych, urządzeń
i sprzętu audiowizualnego, nośników danych czystych i z zapisem,
urządzeń i sprzętu komputerowego, gier, zabawek, artykułów spor‑
towych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów ogrodniczych i ar‑
tykułów typu zrób to sam, materiałów piśmiennych, książek i gazet,
aparatów i materiałów fotograficznych, kwiatów i roślin, żywności
i artykułów dla zwierząt, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary: w centrum handlowym, hipermarkecie, super‑
markecie, hurtowni, sklepie, na targu, w katalogu różnych artykułów,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówie‑
nie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, usługi
związane ze sprzedażą detaliczną, hurtową oraz przez Internet wy‑
żej wymienionych towarów, usługi w zakresie administrowania i za‑
rządzania centrum handlowym, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie reklamy, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek re‑
klamowych oraz wszelkich wydawnictw, rozpowszechnianie próbek
towarów, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmo‑
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych:
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, promocja sprzedaży:
organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, deko‑
racja wystaw sklepowych, informacja handlowa, reklama, reklama
billboardowa, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama ra‑
diowa, reklama internetowa za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama za pomocą środków elektronicznych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych we wszelkich postaciach i na wszelkich
nośnikach, w tym w postaci ulotek, prospektów, druków, usługi w za‑
kresie kreowania wizerunku firmy, usługi zarządzania i administrowa‑
nia działalnością handlową, pomoc i doradztwo w zarządzaniu oraz
administrowaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysło‑
wymi, sieciami sklepów, hurtowniami oraz w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, udzielanie informacji na temat sprzeda‑
wanych towarów oraz prowadzenie baz danych na ich temat, urzą‑
dzanie pokazów towarów, wydarzeń promocyjnych i wszelkich ak‑
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tywności promocyjnych, usługi aranżacji towarów, witryn i wystaw,
usługi związane ze sprzedażą promocyjną i organizowaniem poka‑
zów towarów, usługi w zakresie informacji konsumenckiej, usługi
marketingowo‑promocyjne obejmujące organizację, nadzór i obsłu‑
gę programów lojalnościowych dla klientów, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi,
kafeterie, kawiarnie, restauracje, snack bary, stołówki, restauracje sa‑
moobsługowe, przygotowywanie dań i surówek (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, usługi gastronomiczne związane
z przygotowywaniem i podawaniem potraw oraz napojów, catering,
obsługa gastronomiczna imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów,
zabaw, balów, prowadzenie restauracji, usługi hotelowe, wynajmo‑
wanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypo‑
życzanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy stołowej.

(111) 306204
(220) 2013 10 24
(210) 420766
(151) 2017 12 12
(441) 2014 02 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO‑ CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Vitaminum A+E ACTIVE SYNTEZA
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, żółty, brązowy, biały, jasnozielony,
ciemnozielony
(531) 25.01.25, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 306205
(220) 2014 02 03
(210) 424394
(151) 2017 12 12
(441) 2014 05 26
(732) CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SmartDOM. Oszczędzanie przez dodawanie
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wago‑
we, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do
celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewo‑
dzące, transformujące, akumulatorowe, i kontrolno‑sterujące, urzą‑
dzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obra‑
zu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu‑
canie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzają‑
cy dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośnie
urządzenia elektroniczne, dekodery, urządzenia do kodowania lub
dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony prze‑
nośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i bate‑
rie do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, obudowy,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne
do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych‑karty
sim, repondery telefoniczne, maszty antenowe do telefonii bezprze‑
wodowej, przewody telefoniczne, urządzenia do przetwarzania in‑
formacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe, audio‑wideo i optyczne, pamięci kom‑
puterowe, programy komputerowe, programy komputerowe łado‑
walne, programy komputerowe nagrane, programy gier komputero‑
wych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urządzenia
do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne,
komputery, komputery przenośne, oprogramowanie komputerowe
nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz
oprogramowanie do telefonów komórkowych, w tym umożliwiające
za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem
sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych
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usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urzą‑
dzenia peryferyjne, modemy, aparatura do radiokomunikacji prze‑
nośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej,
nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły nadaw‑
cze, aparaty wideo, taśmy wideo, aparaty fotograficzne, głośniki,
rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofo‑
nem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe ki‑
nematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do
montażu filmów kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany
projekcyjne, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem
telewizyjnym, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektro‑
niczne, urządzenia do monitoringu video, 16 materiały piśmienne,
wyroby z papieru i kartony, czasopisma, książki, periodyki, afisze, al‑
bumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, dru‑
ki, formularze, fotografie, kalendarze katalogi, plakaty, naklejki, na‑
lepki, obwoluty, publikacje, rysunki, karty okolicznościowe, bilety
kupony papierowe, materiały instruktażowe i do nauczania inne niż
urządzenia, 35 usługi zarządzania działalnością handlową, admini‑
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w za‑
kresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej i za‑
rządzania, usługi marketingowe, usługi w zakresie informacji
handlowej, telefoniczne udzielanie informacji, usługi w zakresie pro‑
wadzenia centrum informacyjnego, usługi reklamowe, produkcja i roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe,
telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wyna‑
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynaj‑
mowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja
materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tek‑
stów reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usłu‑
gi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności go‑
spodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, po‑
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z or‑
ganizacją targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, rozpo‑
wszechnianie próbek, badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwa‑
nie danych i systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, usługi promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i interne‑
towych, włączając promowanie i udostępnianie aplikacji za pomocą
platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi w za‑
kresie zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów,
przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, ar‑
tykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyj‑
nych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w do‑
brych warunkach, sprzedaż detaliczna i hurtowa przenośnych
urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż deta‑
liczna i hurtowa artykułów radiowotelewizyjnych, usługi świadczo‑
ne w systemie on‑line w zakresie kupna i sprzedaży usług telekomu‑
nikacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji
cyfrowej i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów audio
i video na żądanie, przenośnych urządzeń elektronicznych oraz ak‑
cesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów pi‑
śmiennych i informacyjnych, sprzedaż detaliczna bezpośrednia pro‑
wadzona poza siecią sklepową w tym w zakresie następujących
usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu
do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym usług
udostępniania materiałów audio i video na żądanie, przenośnych
urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów radio‑
telewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych, usługi
agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, usłu‑
gi komisu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej,
komputerowej, Internetu, Intranetu, 36 ubezpieczenia na życie i ma‑
jątkowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, informacja w sprawach ubezpieczeń, pośrednic‑
two ubezpieczeniowe, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elek‑
trycznych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów fil‑
mowych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie
sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń
peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w za‑
kresie urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i naprawcze w za‑
kresie telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie usług tele‑
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fonicznych, w tym telefonii komórkowej oraz usług dostępu do
Internetu, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfro‑
wych programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej, sate‑
litarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja
programów radiowych, usługi transmisji programów telewizyjnych
i radiowych, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi w zakresie ra‑
diofonii, łączność przez terminale komputerowe, usługi w zakresie
łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi połączenia
i trasy połączeń dla telekomunikacji, usługi dotyczące działalności
centrów telefonicznych (cali center), telekomunikacyjne usługi ogło‑
szeń elektronicznych, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi świadczone przez opera‑
tora telefonii komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii
komórkowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w sys‑
temie przekazu fonicznego i cyfrowego, świadczenie usług w zakre‑
sie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przekaz satelitarny, przesyłanie
wiadomości, danych, dźwięku i obrazu za pomocą przekazu sateli‑
tarnego, świadczenie usług przekazywania poczty elektronicznej za
pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórko‑
wych, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, wypoży‑
czanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych
za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, wypoży‑
czanie modemów, symilografów, telefonów i urządzeń telekomuni‑
kacyjnych, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, informacja o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elek‑
tronicznych, obsługa telekonferencji, usługa zleceń przywoławczych
za pomocą radia, telefonu lub innych środków łączności elektronicz‑
nej, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi
w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wyda‑
rzeń kulturalnych oraz koncertów, obsługa i udostępnianie w stronie
WWW. on‑line gier komputerowych, usługi związane z organizacją
koncertów, imprez, targów i wystaw, organizowanie rozrywki inter‑
netowej, informacje o imprezach internetowych, informacja o im‑
prezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i na‑
uczania, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
obsługa publikacji elektronicznych on‑line, produkcja filmowa, tele‑
wizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, montaż programów radiowych i telewi‑
zyjnych, montaż taśm wideo, telewizyjne i radiowe programy roz‑
rywkowe, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo
i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypo‑
życzanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie apara‑
tów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie filmów kinemato‑
graficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm
wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, wy‑
pożyczanie sprzętu audio, najem i wypożyczanie dekoderów i od‑
biorników programów zakodowanych, usługi obrazów cyfrowych,
42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych i technicz‑
nych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, pro‑
jektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi w zakresie prac badawczo‑rozwojowych, ekspertyzy inżynie‑
ryjne, opracowywanie projektów technicznych, instalowane, kon‑
serwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projekto‑
wanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania,
w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożli‑
wiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za po‑
średnictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobiera‑
nie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, kon‑
wersja danych przez programy komputerowe, powielanie oprogra‑
mowania komputerowego, programowanie komputerowe, projek‑
towanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów komputero‑
wych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze‑
cich, prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych,
w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, prowa‑
dzenie portali internetowych w zakresie promowania i udostępnia‑
nia aplikacji mobilnych i internetowych.
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(111) 306206
(220) 2014 10 02
(210) 434032
(151) 2017 12 15
(441) 2015 01 19
(732) AFRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szałsza, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 24.15.01, 24.15.11, 24.15.15, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.08,
26.01.10, 26.01.12, 26.03.01, 26.03.06, 26.04.02, 26.04.11, 29.01.12
(510), (511) 6 brąz, drobnica żelazna, drut z miedzi nieizolowany, dy‑
sze, końcówki wylotowe z metalu, dysze metalowe, ekrany paleni‑
skowe, ekrany przed ogniem z pieca, folia aluminiowa, formy odlew‑
nicze metalowe, lut ze srebra, lut ze złota, metalowa armatura do
przewodów, metalowa armatura do przewodów sprężonego powie‑
trza, metalowe deflektory kominowe, metalowe dozowniki stale do
ręczników, metalowy drut do lutowania, metalowe haki do wieszania
kotłów, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe kołnierze, metalowe
kraty, metalowe kraty ochronne do pieców, metalowe kratki ochron‑
ne, metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, metalowe nasady
kominowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, metalowe osłony
do rur, metalowe pręty do lutowania, metalowe pręty do spawania,
metalowe przewody, metalowe przewody centralnego ogrzewania,
metalowe przewody do drenażu, metalowe przewody do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, metalowe przewody rurowe, metalowe przewody wodo‑
ciągowe, metalowe przewody zasilające rurociągi, metalowe rurocią‑
gi zasilające, metalowe rury i rurki, metalowe rury centralnego ogrze‑
wania, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, metalowe śruby do
łączenia przewodów, metalowe rury spustowe, metalowe zaciski do
rur lub kabli, metalowe zawory, metalowe zawory klapowe, metalo‑
we zawory do rur drenażowych, metalowe zawory wodociągowe,
metalowe zbiorniki, metalowe złączki rur, miedź surowa lub półprze‑
tworzona, mosiądz surowy lub półprzetworzony, opaski zaciskowe
do łączenia rur, pierścienie z miedzi, plomby, połśrubunki z zaworami
zwrotnymi, półśrubunki, rury, rurki i u‑rurki ze stali, ruszty beleczko‑
we w paleniskach otwartych, śrubunki do instalacji olejowych mie‑
dzianych, śrubunki, sprężyny, stopy na lut, tyczki metalowe, uszczelki
ołowiane, zawory metalowe, zawory podpionowe, 7 elektryczne
zgrzewarki do plastiku, filtry jako części maszyn lub silników, filtry
jako wkłady do maszyn filtrujących, filtry olejowe, formy jako części
maszyn, instalacje do kondensacji, instalacje ssące pył, kolektory sło‑
neczne, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, koł‑
paki odpowietrzające, maszyny do filtrowania, maszyny do formo‑
wanie maszynowego, mechanizmy do sterowania hydraulicznego
do maszyn i silników, maszyny na powietrze sprężone, mechanizmy
sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, mieszacze,
naczynia wzbiorcze jako części maszyn, napędy do zaworów miesza‑
jących, osprzęt kotłów maszynowych, podgrzewacze wody, pompy,
pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone powietrze,
pompy odśrodkowe, pompy powietrzne, przegrzewacze jako kotły,
reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory, regulatory ciśnie‑
nia jako części maszyn, rury kotłów jako części maszyn, separatory,
separatory para‑olej, separatory wody, skraplacze powietrzne, sprę‑
żyny jako części maszyn, stacje pompowe do wody deszczowej, ste‑
rowniki do wind, urządzenia do zgazowywania / saturacji, wkłady
filtracyjne do maszyn filtrujących, wymienniki ciepła jako części ma‑
szyn, zawory antylewarowe mechaniczne, zawory ciśnieniowe jako
części maszyn, złącza części silników, 11 agregaty do oleju, aparatura
do ładowanie pieców, aparatura do oczyszczania gazu, aparatura do
oczyszczania oleju, aparatura do wentylacji, aparatura i instalacje
chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, apa‑
ratura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, armatura do pie‑
ców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, armatura przyłączeniowa za‑
worów, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazo‑
wych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazo‑
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wych, bojlery gazowe, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do
urządzeń wodociągowych, armatura zbiornika oleju, automatyczne
odpowietrzniki do oleju, automatyczne zawory do napełniania insta‑
lacji, bidety, bojlery nie będące częściami maszyn, bojlery, chłodnice
do cieczy, chłodnice do pieców, cyfrowe moduły pokojowe do stero‑
wania instalacją centralnego ogrzewania, dysze do planików olejo‑
wych, elektromechaniczne czujniki niskiego poziomu wody, elektro‑
niczne czujniki niskiego poziomu wody, elektryczne żarniki do
ogrzewania, elementy grzejne, filtry do wody deszczowej, zespołu
poboru wody deszczowej, filtry do wody pitnej, filtry powietrza do
klimatyzacji, filtry rynnowe do wody deszczowej, filtry strumieniowe
z separatorami powietrza, filtry strumieniowe, głowice termostatycz‑
ne do zaworów grzejnikowych,armatura bezpieczeństwa do urzą‑
dzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, armatura regulacyjna i bez‑
pieczeństwa do urządzeń gazowych, grupy pompowe do instalacji
grzewczych lub chłodniczych, grupy pompowe do instalacji solar‑
nych, grupy pompowo‑regulacyjne do instalacji grzewczych, grzej‑
niki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, hydranty, in‑
stalacje centralnego ogrzewania na gorącą wodę, instalacje do
dystrybucji wody, instalacje do kąpieli, instalacje do klimatyzacji, in‑
stalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do schładzania wody,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do wytwarzania pary, in‑
stalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i aparatura sanitarna,
instalacje i urządzenia do chłodzenie, instalacje klimatyzacyjne, in‑
stalacje podgrzewaczy, instalacje wodociągowe, kabiny natryskowe,
kaloryfery, kanały dymowe do kominów, kanały kominowe do ko‑
tłów grzewczych, kanały kominowe, kominki, kominki domowe, kon‑
densatory gazowe inne niż części maszyn, kotły do ogrzewania, kotły
grzewcze, kotły parowe inne niż części maszyn, krany, lampy bezpie‑
czeństwa, mechaniczne mieszacze do instalacji grzewczych, mem‑
branowe zawory bezpieczeństwa, miarkowniki ciągu kotłów opala‑
nych paliwem stałym, mieszacze do instalacji grzewczych, miski
klozetowe, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
nakładki do palników gazowych, natryski, nawilżacze do grzejników
centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, ob‑
rotowe zawory mieszające, odgazowywacze koloidalne, odgazowy‑
wacze podciśnieniowe, odpowietrzacze automatyczne, odpowie‑
trzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, aparatura
do odymianiania nie do celów medycznych, odpowietrzniki automa‑
tyczne, odpowietrzniki do oleju, odpowietrzniki grzejnikowe, odpo‑
wietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania parowego, od‑
powietrzniki pływakowe, osprzęt do wanien, osuszacze, palniki
gazowe, grzejniki, palniki na ropę naftową, palniki olejowe, palniki
żarowe, palniki, piece inne niż do użytku laboratoryjnego, piece, pi‑
suary, płuczki gazowe, płuczki ustępowe, płyty grzejące, płyty grzej‑
ne, podgrzewacze do kąpieli, podgrzewacze powietrza, podgrzewa‑
cze wody, prysznice, przepływomierze do instalacji grzewczych,
przepływomierze do instalacji solarnych, przyłacza do grzejników z za‑
silaniem dolnym, redukcji do zbiorników oleju, regulatory ciśnienia
jako mierniki, regulatory do wyciągów, regulatory pogodowe jako
układy sterowania do instalacji grzewczych, regulatory pokojowe,
rekuperatory ciepła, ręczne pompy olejowe, rozdzielacze do dolnych
źródeł ciepła (pompy ciepła), rozdzielacze do grup pompowych, roz‑
dzielacze do instalacja grzewczych, rozdzielacze do instalacji wody
pitnej, rozdzielacze z sprzęgłem hydraulicznym, rury do kotłów
grzewczych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury, ruszty pale‑
niskowe, ruszty piecowe, ruszty, sedesy, separatory gazów, separato‑
ry powietrza w instalacjach olejowych, sprężynowe zawory bezpie‑
czeństwa, ssące agregaty do oleju, ssąco‑tłoczące agregaty do oleju,
stacje pompowe do wody deszczowej, sterylizatory do wody, hy‑
drauliczne zawory strefowe przełączające do stosowania w ogrzew‑
nictwie, sterowniki termiczne do grzejników centralnego ogrzewa‑
nia, systemy regulacji przepływu w rozdzielaczach, systemy
sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym, szuflady
piecowe, szybkozłącza do przyłączania naczyń przeponowych
i zbiorników wzbiorczych instalacji ciśnieniowych, taśmy grzewcze
rurociągów, taśmy grzewcze zbiorników olejowych, temperaturowe
zawory ochronne kotłów, temperaturowe zawory przełączające,
temperaturowe zawory rozdzielające, termostatyczne regulatory cią‑
gu, termostatyczne zawory grzejnikowe, termostatyczne zawory
mieszające, tłoczące agregaty do oleju, toalety, tuleje separacyjne,
tuleje zanurzeniowe, układy regulacji temperatury instalacji grzew‑
czych, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowa‑
nia wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania gazu,
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urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do ogrzewana na pali‑
wa stale, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne dogrzewania,
urządzenia do ujęcia wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania
wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody,
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia zasilające do kotłów grzew‑
czych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, uszczelki do kranów wo‑
dociągowych, wanny łazienkowe, wentylacyjne wyciągi, wentylato‑
ry, wężownice do instalacji destylacyjnych, wkłady do filtrów
olejowych, wodociągowe instalacje, wyciągi kominowe, wyciągi
wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne, wymienniki
ciepła nie będące częściami maszyn, wymienniki ciepła, nie będące
częściami maszyn, wyposażenie palenisk, wyposażenie wanien ła‑
zienkowych, zamknięcia rur do sondowania, zamknięcia rur odde‑
chowych, zamknięcia rur wlewowych do oleju, zamknięcia wlewów
szybkozłączne, zamknięcia wlewów z wtyczkami do czujników gra‑
nicznych, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy do wyciągów, za‑
suwy, zaślepki do grzejników, zawory antyoparzeniowe instalacji
ciepłej wody użytkowej, zawory bajpasowe jako niemetalowe zawo‑
ry hydrauliczne w instalacji wodnje ciśnieniowej, zawory bezpieczeń‑
stwa do wodociągów, zawory do napełniania i spuszczania wody,
zawory do regulacji hydraulicznej, zawory dopustowe wężownic
schładzających, zawory kanalizacyjne, zawory mieszające, zawory
mieszające do instalacji centralnego ogrzewania, zawory mieszalni‑
kowe do przewodów wodociągowych, zawory przyłączeniowe do
grzejników kompaktowych, zawory regulacyjne do instalacji solar‑
nych, zawory regulacyjne z pomiarem przepływu, zawory regulujące
poziom w zbiornikach, zawory schładzające źródeł ciepła, zawory
strefowe odcinające, zawory strefowe, temperaturowe utrzymujące
temperaturę powrotu do kotła, zawory termostatyczne, zawory upu‑
stowe różnicy ciśnień, zawory z cewką indukcyjną, zbiorniki chłodzą‑
ce do pieców, zbiorniki ciśnieniowe do wody, zbiorniki ciśnieniowe
wody, zbiorniki do płuczek ustępowych, żarniki elektryczne do
ogrzewania, 37 budowa i konserwacja rurociągów, czyszczenie ko‑
minów, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie urządzeń klimaty‑
zacyjnych i wentylacyjnych, doradztwo inżynieryjne instalacja, kon‑
serwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców,
instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i na‑
prawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urzą‑
dzeń klimatyzacyjnych, kalibracje detektorów gazów, kalibracje
urządzeń pomiarowych, konserwacja i naprawy palników, moderni‑
zacja instalacji grzewczych, modernizacja instalacji wody pitnej,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż instalacja dozoro‑
wych, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji grzewczych,
montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji wody pitnej, mon‑
taż instalacji i oprzyrządowania do instalacji olejowych, montaż in‑
stalacji i oprzyrządowania do instalacji klimatyzacyjnych, montaż in‑
stalacji i oprzyrządowania do instalacji wentylacyjnych, montaż
urządzeń ostrzegawczych, nadzór budowlany, nadzór inwestorski,
naprawa pomp, optymalizacji zużycia energii cieplnej w zakresie re‑
gulacji instalacji grzewczych i chłodzących, prowadzenie okreso‑
wych przeglądów instalacji chłodniczych, prowadzenie okresowych
przeglądów instalacji dozorowych, prowadzenie okresowych prze‑
glądów instalacji grzewczych, prowadzenie okresowych przeglądów
instalacji klimatyzacyjnych, prowadzenie okresowych przeglądów
instalacji wentylacyjnych, prowadzenie prób szczelności instalacji,
przeglądy okresowe kotłów i urządzeń cieplnych, regulacja hydrau‑
liczna instalacji, równoważenie instalacji grzewczych, serwis instala‑
cji dozorowych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń
elektrycznych, serwis urządzeń ostrzegawczych, usługi hydraulicz‑
ne, usługi w zakresie analizy spalin, wymiany sensorów i czujników
w urządzeniach pomiarowych, wymiany baterii i akumulatorów w
urządzeniach elektronicznych, kalibracje analizatorów spalin, wyna‑
jem sprzętu budowlanego, 42 badania techniczne, projektowanie
budynków, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, inży‑
nieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie, kontrola jakości, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, testowanie materiałów,
miernictwo, opracowywanie koncepcji optymalizacji zużycia energii,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie pla‑
nowania zużycia energii, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicz‑
nych, wzornictwo przemysłowe, badanie typu urządzeń, wzorcowa‑
nie urządzeń pomiarowych, programy do projektowania instalacji,
opracowywanie programów do doboru urządzeń i wyposażenia in‑
stalacji, programy wspierające projektowanie instalacji, programy do
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zdalnej kontroli nad systemami BMS, prowadzenia analiz gazów spa‑
linowych, wydawanie certyfikatów kalibracji.
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Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 24.15.01, 24.15.15, 24.15.21, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.23,
29.01.12
(510), (511) 6 brąz, drobnica żelazna, drut z miedzi nieizolowany, dy‑
sze, końcówki wylotowe z metalu, dysze metalowe, ekrany paleni‑
skowe, ekrany przed ogniem z pieca, folia aluminiowa, formy odlew‑
nicze metalowe, lut ze srebra, lut ze złota, metalowa armatura do
przewodów, metalowa armatura do przewodów sprężonego powie‑
trza, metalowe deflektory kominowe, metalowe dozowniki stale do
ręczników, metalowy drut do lutowania, metalowe haki do wieszania
kotłów, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe kołnierze, metalowe
kraty, metalowe kraty ochronne do pieców, metalowe kratki ochron‑
ne, metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, metalowe nasady
kominowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, metalowe osłony
do rur, metalowe pręty do lutowania, metalowe pręty do spawania,
metalowe przewody, metalowe przewody centralnego ogrzewania,
metalowe przewody do drenażu, metalowe przewody do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, metalowe przewody rurowe, metalowe przewody wodo‑
ciągowe, metalowe przewody zasilające rurociągi, metalowe rurocią‑
gi zasilające, metalowe rury i rurki, metalowe rury centralnego ogrze‑
wania, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, metalowe śruby do
łączenia przewodów, metalowe rury spustowe, metalowe zaciski do
rur lub kabli, metalowe zawory, metalowe zawory klapowe, metalo‑
we zawory do rur drenażowych, metalowe zawory wodociągowe,
metalowe zbiorniki, metalowe złączki rur, miedź surowa lub półprze‑
tworzona, mosiądz surowy lub półprzetworzony, opaski zaciskowe
do łączenia rur, pierścienie z miedzi, plomby, połśrubunki z zaworami
zwrotnymi, półśrubunki, rury, rurki i u‑rurki ze stali, ruszty beleczko‑
we w paleniskach otwartych, śrubunki do instalacji olejowych mie‑
dzianych, śrubunki, sprężyny, stopy na lut, tyczki metalowe, uszczelki
ołowiane, zawory metalowe, zawory podpionowe, 7 elektryczne
zgrzewarki do plastiku, filtry jako części maszyn lub silników, filtry
jako wkłady do maszyn filtrujących, filtry olejowe, formy jako części
maszyn, instalacje do kondensacji, instalacje ssące pył, kolektoryy
słoneczne, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego,
kołpaki odpowietrzające, maszyny do filtrowania, maszyny do for‑
mowanie maszynowego, mechanizmy do sterowania hydrauliczne‑
go do maszyn i silników, maszyny na powietrze sprężone, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp,
mieszacze, naczynia wzbiorcze jako części maszyn, napędy do zawo‑
rów mieszających, osprzęt kotłów maszynowych, podgrzewacze
wody, pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone
powietrze, pompy odśrodkowe, pompy powietrzne, przegrzewacze
jako kotły, reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory, regula‑
tory ciśnienia jako części maszyn, rury kotłów jako części maszyn,
separatory, separatory para‑olej, separatory wody, skraplacze po‑
wietrzne, sprężyny jako części maszyn, stacje pompowe do wody
deszczowej, sterowniki do wind, urządzenia do zgazowywania / sa‑
turacji, wkłady filtracyjne do maszyn filtrujących, wymienniki ciepła
jako części maszyn, zawory antylewarowe mechaniczne, zawory ci‑
śnieniowe jako części maszyn, złącza części silników, 11 agregaty do
oleju, aparatura do ładowanie pieców, aparatura do oczyszczania
gazu, aparatura do oczyszczania oleju, aparatura do wentylacji, apa‑
ratura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych,
armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
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gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura przy‑
łączeniowa zaworów, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do
przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do
urządzeń gazowych, bojlery gazowe, armatura regulacyjna i zabez‑
pieczająca do urządzeń wodociągowych, armatura zbiornika oleju,
automatyczne odpowietrzniki do oleju, automatyczne zawory do
napełniania instalacji, bidety, bojlery nie będące częściami maszyn,
bojlery, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, cyfrowe moduły
pokojowe do sterowania instalacją centralnego ogrzewania, dysze
do planików olejowych, elektromechaniczne czujniki niskiego pozio‑
mu wody, elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody, elektrycz‑
ne żarniki do ogrzewania, elementy grzejne, filtry do wody deszczo‑
wej, zespołu poboru wody deszczowej, filtry do wody pitnej, filtry
powietrza do klimatyzacji, filtry rynnowe do wody deszczowej, filtry
strumieniowe z separatorami powietrza, filtry strumieniowe, głowice
termostatyczne do zaworów grzejnikowych,armatura bezpieczeń‑
stwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, armatura re‑
gulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, grupy pompo‑
we do instalacji grzewczych lub chłodniczych, grupy pompowe do
instalacji solarnych, grupy pompowo
‑regulacyjne do instalacji
grzewczych, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elek‑
tryczne, hydranty, instalacje centralnego ogrzewania na gorącą wodę,
instalacje do dystrybucji wody, instalacje do kąpieli, instalacje do kli‑
matyzacji, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do schładza‑
nia wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do wytwarzania
pary, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i aparatura sani‑
tarna, instalacje i urządzenia do chłodzenie, instalacje klimatyzacyjne,
instalacje podgrzewaczy, instalacje wodociągowe, kabiny natrysko‑
we, kaloryfery, kanały dymowe do kominów, kanały kominowe do
kotłów grzewczych, kanały kominowe, kominki, kominki domowe,
kondensatory gazowe inne niż części maszyn, kotły do ogrzewania,
kotły grzewcze, kotły parowe inne niż części maszyn, krany, lampy
bezpieczeństwa, mechaniczne mieszacze do instalacji grzewczych,
membranowe zawory bezpieczeństwa, miarkowniki ciągu kotłów
opalanych paliwem stałym, mieszacze do instalacji grzewczych, miski
klozetowe, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
nakładki do palników gazowych, natryski, nawilżacze do grzejników
centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, ob‑
rotowe zawory mieszające, odgazowywacze koloidalne, odgazowy‑
wacze podciśnieniowe, odpowietrzacze automatyczne, odpowietrza‑
cze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, aparatura do
odymianiania nie do celów medycznych, odpowietrzniki automatycz‑
ne, odpowietrzniki do oleju, odpowietrzniki grzejnikowe, odpo‑
wietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania parowego, od‑
powietrzniki pływakowe, osprzęt do wanien, osuszacze, palniki
gazowe, grzejniki, palniki na ropę naftową, palniki olejowe, palniki
żarowe, palniki, piece inne niż do użytku laboratoryjnego, piece, pisu‑
ary, płuczki gazowe, płuczki ustępowe, płyty grzejące, płyty grzejne,
podgrzewacze do kąpieli, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze
wody, prysznice, przepływomierze do instalacji grzewczych, przepły‑
womierze do instalacji solarnych, przyłacza do grzejników z zasila‑
niem dolnym, redukcji do zbiorników oleju, regulatory ciśnienia jako
mierniki, regulatory do wyciągów, regulatory pogodowe jako układy
sterowania do instalacji grzewczych, regulatory pokojowe, rekupera‑
tory ciepła, ręczne pompy olejowe, rozdzielacze do dolnych źródeł
ciepła (pompy ciepła), rozdzielacze do grup pompowych, rozdziela‑
cze do instalacja grzewczych, rozdzielacze do instalacji wody pitnej,
rozdzielacze z sprzęgłem hydraulicznym, rury do kotłów grzewczych,
rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury, ruszty paleniskowe, rusz‑
ty piecowe, ruszty, sedesy, separatory gazów, separatory powietrza
w instalacjach olejowych, sprężynowe zawory bezpieczeństwa, ssą‑
ce agregaty do oleju, ssąco‑tłoczące agregaty do oleju, stacje pom‑
powe do wody deszczowej, sterylizatory do wody, hydrauliczne za‑
wory strefowe przełączające do stosowania w ogrzewnictwie,
sterowniki termiczne do grzejników centralnego ogrzewania, syste‑
my regulacji przepływu w rozdzielaczach, systemy sterowania ogrze‑
waniem i chłodzeniem płaszczyznowym, szuflady piecowe, szybko‑
złącza do przyłączania naczyń przeponowych i zbiorników
wzbiorczych instalacji ciśnieniowych, taśmy grzewcze rurociągów,
taśmy grzewcze zbiorników olejowych, temperaturowe zawory
ochronne kotłów, temperaturowe zawory przełączające, temperatu‑
rowe zawory rozdzielające, termostatyczne regulatory ciągu, termo‑
statyczne zawory grzejnikowe, termostatyczne zawory mieszające,
tłoczące agregaty do oleju, toalety, tuleje separacyjne, tuleje zanu‑
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rzeniowe, układy regulacji temperatury instalacji grzewczych, urzą‑
dzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia
do oczyszczania oleju, urządzenia do ogrzewana na paliwa stale,
płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne dogrzewania, urządzenia
do ujęcia wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządze‑
nia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klima‑
tyzacyjne, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, urządzenia
zasilające kotły grzewcze, uszczelki do kranów wodociągowych, wan‑
ny łazienkowe, wentylacyjne wyciągi, wentylatory, wężownice do in‑
stalacji destylacyjnych, wkłady do filtrów olejowych, wodociągowe
instalacje, wyciągi kominowe, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów,
wyciągi wentylacyjne, wymienniki ciepła nie będące częściami ma‑
szyn, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, wyposażenie
palenisk, wyposażenie wanien łazienkowych, zamknięcia rur do son‑
dowania, zamknięcia rur oddechowych, zamknięcia rur wlewowych
do oleju, zamknięcia wlewów szybkozłączne, zamknięcia wlewów
z wtyczkami do czujników granicznych, zasobniki ciepła, zasobniki
pary, zasuwy do wyciągów, zasuwy, zaślepki do grzejników, zawory
antyoparzeniowe instalacji ciepłej wody użytkowej, zawory bajpaso‑
we jako niemetalowe zawory hydrauliczne w instalacji wodnje ciśnie‑
niowej, zawory bezpieczeństwa do wodociągów, zawory do napeł‑
niania i spuszczania wody, zawory do regulacji hydraulicznej, zawory
dopustowe wężownic schładzających, zawory kanalizacyjne, zawory
mieszające, zawory mieszające do instalacji centralnego ogrzewania,
zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory przy‑
łączeniowe do grzejników kompaktowych, zawory regulacyjne do
instalacji solarnych, zawory regulacyjne z pomiarem przepływu, za‑
wory regulujące poziom w zbiornikach, zawory schładzające źródeł
ciepła, zawory strefowe odcinające, zawory strefowe, temperaturowe
utrzymujące temperaturę powrotu do kotła, zawory termostatyczne,
zawory upustowe różnicy ciśnień, zawory z cewką indukcyjną, zbior‑
niki chłodzące do pieców, zbiorniki ciśnieniowe do wody, zbiorniki ci‑
śnieniowe wody, zbiorniki do płuczek ustępowych, żarniki elektrycz‑
ne do ogrzewania, 37 budowa i konserwacja rurociągów, czyszczenie
kominów, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie urządzeń klima‑
tyzacyjnych i wentylacyjnych, doradztwo inżynieryjne instalacja, kon‑
serwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalo‑
wanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy
urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń kli‑
matyzacyjnych, kalibracje detektorów gazów, kalibracje urządzeń
pomiarowych, konserwacja i naprawy palników, modernizacja insta‑
lacji grzewczych, modernizacja instalacji wody pitnej, montaż i na‑
prawy instalacji grzewczych, montaż instalacja dozorowych, montaż
instalacji i oprzyrządowania do instalacji grzewczych, montaż insta‑
lacji i oprzyrządowania do instalacji wody pitnej, montaż instalacji
i oprzyrządowania do instalacji olejowych, montaż instalacji i oprzy‑
rządowania do instalacji klimatyzacyjnych, montaż instalacji i oprzy‑
rządowania do instalacji wentylacyjnych, montaż urządzeń ostrze‑
gawczych, nadzór budowlany, nadzór inwestorski, naprawa pomp,
optymalizacji zużycia energii cieplnej w zakresie regulacji instalacji
grzewczych i chłodzących, prowadzenie okresowych przeglądów in‑
stalacji chłodniczych, prowadzenie okresowych przeglądów instala‑
cji dozorowych, prowadzenie okresowych przeglądów instalacji
grzewczych, prowadzenie okresowych przeglądów instalacji klima‑
tyzacyjnych, prowadzenie okresowych przeglądów instalacji wenty‑
lacyjnych, prowadzenie prób szczelności instalacji, przeglądy okre‑
sowe kotłów i urządzeń cieplnych, regulacja hydrauliczna instalacji,
równoważenie instalacji grzewczych, serwis instalacji dozorowych,
serwis urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń elektrycznych,
serwis urządzeń ostrzegawczych, usługi hydrauliczne, usługi w za‑
kresie analizy spalin, wymiany sensorów i czujników w urządzeniach
pomiarowych, wymiany baterii i akumulatorów w urządzeniach elek‑
tronicznych, kalibracje analizatorów spalin, wynajem sprzętu bu‑
dowlanego, 42 badania techniczne, projektowanie budynków, do‑
radztwo w zakresie planowania zużycia energii, inżynieria techniczna,
kalibrowanie, cechowanie, kontrola jakości, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, testowanie materiałów, miernictwo, opraco‑
wywanie koncepcji optymalizacji zużycia energii, opracowywanie
projektów technicznych, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo
przemysłowe, badanie typu urządzeń, wzorcowanie urządzeń po‑
miarowych, programy do projektowania instalacji, opracowywanie
programów do doboru urządzeń i wyposażenia instalacji, programy
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wspierające projektowanie instalacji, programy do zdalnej kontroli
nad systemami BMS, prowadzenia analiz gazów spalinowych, wyda‑
wanie certyfikatów kalibracji.
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(531) 24.15.01, 24.15.15, 24.15.21, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.23
(510), (511) 6 brąz, drobnica żelazna, drut z miedzi nieizolowany, dy‑
sze, końcówki wylotowe z metalu, dysze metalowe, ekrany paleni‑
skowe, ekrany przed ogniem z pieca, folia aluminiowa, formy odlew‑
nicze metalowe, lut ze srebra, lut ze złota, metalowa armatura do
przewodów, metalowa armatura do przewodów sprężonego powie‑
trza, metalowe deflektory kominowe, metalowe dozowniki stale do
ręczników, metalowy drut do lutowania, metalowe haki do wieszania
kotłów, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe kołnierze, metalowe
kraty, metalowe kraty ochronne do pieców, metalowe kratki ochron‑
ne, metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, metalowe nasady
kominowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, metalowe osłony
do rur, metalowe pręty do lutowania, metalowe pręty do spawania,
metalowe przewody, metalowe przewody centralnego ogrzewania,
metalowe przewody do drenażu, metalowe przewody do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, metalowe przewody rurowe, metalowe przewody wodo‑
ciągowe, metalowe przewody zasilające rurociągi, metalowe rurocią‑
gi zasilające, metalowe rury i rurki, metalowe rury centralnego ogrze‑
wania, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, metalowe śruby do
łączenia przewodów, metalowe rury spustowe, metalowe zaciski do
rur lub kabli, metalowe zawory, metalowe zawory klapowe, metalo‑
we zawory do rur drenażowych, metalowe zawory wodociągowe,
metalowe zbiorniki, metalowe złączki rur, miedź surowa lub półprze‑
tworzona, mosiądz surowy lub półprzetworzony, opaski zaciskowe
do łączenia rur, pierścienie z miedzi, plomby, połśrubunki z zaworami
zwrotnymi, półśrubunki, rury, rurki i u‑rurki ze stali, ruszty beleczko‑
we w paleniskach otwartych, śrubunki do instalacji olejowych mie‑
dzianych, śrubunki, sprężyny, stopy na lut, tyczki metalowe, uszczelki
ołowiane, zawory metalowe, zawory podpionowe, 7 elektryczne
zgrzewarki do plastiku, filtry jako części maszyn lub silników, filtry
jako wkłady do maszyn filtrujących, filtry olejowe, formy jako części
maszyn, instalacje do kondensacji, instalacje ssące pył, kolektoryy
słoneczne, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego,
kołpaki odpowietrzające, maszyny do filtrowania, maszyny do for‑
mowanie maszynowego, mechanizmy do sterowania hydrauliczne‑
go do maszyn i silników, maszyny na powietrze sprężone, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp,
mieszacze, naczynia wzbiorcze jako części maszyn, napędy do zawo‑
rów mieszających, osprzęt kotłów maszynowych, podgrzewacze
wody, pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone
powietrze, pompy odśrodkowe, pompy powietrzne, przegrzewacze
jako kotły, reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory, regula‑
tory ciśnienia jako części maszyn, rury kotłów jako części maszyn,
separatory, separatory para‑olej, separatory wody, skraplacze po‑
wietrzne, sprężyny jako części maszyn, stacje pompowe do wody
deszczowej, sterowniki do wind, urządzenia do zgazowywania / sa‑
turacji, wkłady filtracyjne do maszyn filtrujących, wymienniki ciepła
jako części maszyn, zawory antylewarowe mechaniczne, zawory ci‑
śnieniowe jako części maszyn, złącza części silników, 11 agregaty do
oleju, aparatura do ładowanie pieców, aparatura do oczyszczania
gazu, aparatura do oczyszczania oleju, aparatura do wentylacji, apa‑
ratura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych,
armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura przy‑
łączeniowa zaworów, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do
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przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do
urządzeń gazowych, bojlery gazowe, armatura regulacyjna i zabez‑
pieczająca do urządzeń wodociągowych, armatura zbiornika oleju,
automatyczne odpowietrzniki do oleju, automatyczne zawory do
napełniania instalacji, bidety, bojlery nie będące częściami maszyn,
bojlery, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, cyfrowe moduły
pokojowe do sterowania instalacją centralnego ogrzewania, dysze
do planików olejowych, elektromechaniczne czujniki niskiego pozio‑
mu wody, elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody, elektrycz‑
ne żarniki do ogrzewania, elementy grzejne, filtry do wody deszczo‑
wej, zespołu poboru wody deszczowej, filtry do wody pitnej, filtry
powietrza do klimatyzacji, filtry rynnowe do wody deszczowej, filtry
strumieniowe z separatorami powietrza, filtry strumieniowe, głowice
termostatyczne do zaworów grzejnikowych,armatura bezpieczeń‑
stwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, armatura re‑
gulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, grupy pompo‑
we do instalacji grzewczych lub chłodniczych, grupy pompowe do
instalacji solarnych, grupy pompowo
‑regulacyjne do instalacji
grzewczych, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elek‑
tryczne, hydranty, instalacje centralnego ogrzewania na gorącą
wodę, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do kąpieli, instalacje
do klimatyzacji, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do
schładzania wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do wy‑
twarzania pary, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i apa‑
ratura sanitarna, instalacje i urządzenia do chłodzenie, instalacje kli‑
matyzacyjne, instalacje podgrzewaczy, instalacje wodociągowe,
kabiny natryskowe, kaloryfery, kanały dymowe do kominów, kanały
kominowe do kotłów grzewczych, kanały kominowe, kominki, ko‑
minki domowe, kondensatory gazowe inne niż części maszyn, kotły
do ogrzewania, kotły grzewcze, kotły parowe inne niż części maszyn,
krany, lampy bezpieczeństwa, mechaniczne mieszacze do instalacji
grzewczych, membranowe zawory bezpieczeństwa, miarkowniki
ciągu kotłów opalanych paliwem stałym, mieszacze do instalacji
grzewczych, miski klozetowe, naczynia wzbiorcze do instalacji cen‑
tralnego ogrzewania, nakładki do palników gazowych, natryski, na‑
wilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, nawilżacze do
grzejników centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników cen‑
tralnego ogrzewania, obrotowe zawory mieszające, odgazowywa‑
cze koloidalne, odgazowywacze podciśnieniowe, odpowietrzacze
automatyczne, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej insta‑
lacji grzewczej, aparatura do odymianiania nie do celów medycz‑
nych, odpowietrzniki automatyczne, odpowietrzniki do oleju, odpo‑
wietrzniki grzejnikowe, odpowietrzniki nieautomatyczne do
instalacji ogrzewania parowego, odpowietrzniki pływakowe, osprzęt
do wanien, osuszacze, palniki gazowe, grzejniki, palniki na ropę naf‑
tową, palniki olejowe, palniki żarowe, palniki, piece inne niż do użyt‑
ku laboratoryjnego, piece, pisuary, płuczki gazowe, płuczki ustępo‑
we, płyty grzejące, płyty grzejne, podgrzewacze do kąpieli,
podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, prysznice, przepły‑
womierze do instalacji grzewczych, przepływomierze do instalacji
solarnych, przyłacza do grzejników z zasilaniem dolnym, redukcji do
zbiorników oleju, regulatory ciśnienia jako mierniki, regulatory do
wyciągów, regulatory pogodowe jako układy sterowania do instala‑
cji grzewczych, regulatory pokojowe, rekuperatory ciepła, ręczne
pompy olejowe, rozdzielacze do dolnych źródeł ciepła (pompy cie‑
pła), rozdzielacze do grup pompowych, rozdzielacze do instalacja
grzewczych, rozdzielacze do instalacji wody pitnej, rozdzielacze z sprzę‑
głem hydraulicznym, rury do kotłów grzewczych, rury kotłowe cen‑
tralnego ogrzewania, rury, ruszty paleniskowe, ruszty piecowe, rusz‑
ty, sedesy, separatory gazów, separatory powietrza w instalacjach
olejowych, sprężynowe zawory bezpieczeństwa, ssące agregaty do
oleju, ssąco‑tłoczące agregaty do oleju, stacje pompowe do wody
deszczowej, sterylizatory do wody, hydrauliczne zawory strefowe
przełączające do stosowania w ogrzewnictwie, sterowniki termiczne
do grzejników centralnego ogrzewania, systemy regulacji przepływu
w rozdzielaczach, systemy sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem
płaszczyznowym, szuflady piecowe, szybkozłącza do przyłączania
naczyń przeponowych i zbiorników wzbiorczych instalacji ciśnienio‑
wych, taśmy grzewcze rurociągów, taśmy grzewcze zbiorników ole‑
jowych, temperaturowe zawory ochronne kotłów, temperaturowe
zawory przełączające, temperaturowe zawory rozdzielające, termo‑
statyczne regulatory ciągu, termostatyczne zawory grzejnikowe, ter‑
mostatyczne zawory mieszające, tłoczące agregaty do oleju, toalety,
tuleje separacyjne, tuleje zanurzeniowe, układy regulacji temperatu‑
ry instalacji grzewczych, urządzenia do chłodzenia powietrza, urzą‑
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dzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do
oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do
ogrzewana na paliwa stale, płynne lub gazowe, urządzenia elektrycz‑
ne dogrzewania, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia i instalacje
do zmiękczania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powie‑
trza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia zasilające do
kotłów grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, uszczelki
do kranów wodociągowych, wanny łazienkowe, wentylacyjne wycią‑
gi, wentylatory, wężownice do instalacji destylacyjnych, wkłady do
filtrów olejowych, wodociągowe instalacje, wyciągi kominowe, wy‑
ciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne, wymien‑
niki ciepła nie będące częściami maszyn, wymienniki ciepła, nie bę‑
dące częściami maszyn, wyposażenie palenisk, wyposażenie wanien
łazienkowych, zamknięcia rur do sondowania, zamknięcia rur odde‑
chowych, zamknięcia rur wlewowych do oleju, zamknięcia wlewów
szybkozłączne, zamknięcia wlewów z wtyczkami do czujników gra‑
nicznych, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy do wyciągów, za‑
suwy, zaślepki do grzejników, zawory antyoparzeniowe instalacji
ciepłej wody użytkowej, zawory bajpasowe jako niemetalowe zawo‑
ry hydrauliczne w instalacji wodnje ciśnieniowej, zawory bezpieczeń‑
stwa do wodociągów, zawory do napełniania i spuszczania wody,
zawory do regulacji hydraulicznej, zawory dopustowe wężownic
schładzających, zawory kanalizacyjne, zawory mieszające, zawory
mieszające do instalacji centralnego ogrzewania, zawory mieszalni‑
kowe do przewodów wodociągowych, zawory przyłączeniowe do
grzejników kompaktowych, zawory regulacyjne do instalacji solar‑
nych, zawory regulacyjne z pomiarem przepływu, zawory regulujące
poziom w zbiornikach, zawory schładzające źródeł ciepła, zawory
strefowe odcinające, zawory strefowe, temperaturowe utrzymujące
temperaturę powrotu do kotła, zawory termostatyczne, zawory upu‑
stowe różnicy ciśnień, zawory z cewką indukcyjną, zbiorniki chłodzą‑
ce do pieców, zbiorniki ciśnieniowe do wody, zbiorniki ciśnieniowe
wody, zbiorniki do płuczek ustępowych, żarniki elektryczne do
ogrzewania, 37 budowa i konserwacja rurociągów, czyszczenie ko‑
minów, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie urządzeń klimaty‑
zacyjnych i wentylacyjnych, doradztwo inżynieryjne instalacja, kon‑
serwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców,
instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i na‑
prawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urzą‑
dzeń klimatyzacyjnych, kalibracje detektorów gazów, kalibracje
urządzeń pomiarowych, konserwacja i naprawy palników, moderni‑
zacja instalacji grzewczych, modernizacja instalacji wody pitnej,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż instalacja dozoro‑
wych, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji grzewczych,
montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji wody pitnej, mon‑
taż instalacji i oprzyrządowania do instalacji olejowych, montaż in‑
stalacji i oprzyrządowania do instalacji klimatyzacyjnych, montaż in‑
stalacji i oprzyrządowania do instalacji wentylacyjnych, montaż
urządzeń ostrzegawczych, nadzór budowlany, nadzór inwestorski,
naprawa pomp, optymalizacji zużycia energii cieplnej w zakresie re‑
gulacji instalacji grzewczych i chłodzących, prowadzenie okreso‑
wych przeglądów instalacji chłodniczych, prowadzenie okresowych
przeglądów instalacji dozorowych, prowadzenie okresowych prze‑
glądów instalacji grzewczych, prowadzenie okresowych przeglądów
instalacji klimatyzacyjnych, prowadzenie okresowych przeglądów
instalacji wentylacyjnych, prowadzenie prób szczelności instalacji,
przeglądy okresowe kotłów i urządzeń cieplnych, regulacja hydrau‑
liczna instalacji, równoważenie instalacji grzewczych, serwis instala‑
cji dozorowych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń
elektrycznych, serwis urządzeń ostrzegawczych, usługi hydraulicz‑
ne, usługi w zakresie analizy spalin, wymiany sensorów i czujników
w urządzeniach pomiarowych, wymiany baterii i akumulatorów w
urządzeniach elektronicznych, kalibracje analizatorów spalin, wyna‑
jem sprzętu budowlanego, 42 badania techniczne, projektowanie
budynków, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, inży‑
nieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie, kontrola jakości, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, testowanie materiałów,
miernictwo, opracowywanie koncepcji optymalizacji zużycia energii,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie pla‑
nowania zużycia energii, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicz‑
nych, wzornictwo przemysłowe, badanie typu urządzeń, wzorcowa‑
nie urządzeń pomiarowych, programy do projektowania instalacji,
opracowywanie programów do doboru urządzeń i wyposażenia in‑
stalacji, programy wspierające projektowanie instalacji, programy do
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zdalnej kontroli nad systemami BMS, prowadzenia analiz gazów spa‑
linowych, wydawanie certyfikatów kalibracji.

(111) 306209
(220) 2014 10 14
(151) 2018 01 25
(441) 2015 02 02
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) mila
(540)

(210) 434500

Kolor znaku: różowy
(531) 18.01.19, 24.17.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach: artykuły papiernicze, materiały biurowe, publika‑
cje, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe,
kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dia artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wy‑
jątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie
ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury,
ulotki, artykuły papiernicze. plakaty reklamowe, kalendarze, infor‑
matory, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, ma‑
teriały piśmienne, dzienniki, papeteria, materiały klejące do użytku
biurowego i domowego, pędzle, artykuły biurowe, tworzywa sztucz‑
ne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw
sztucznych, tapety, foldery, plakaty, materiały reklamowe, foldery
reklamowe, torby z papieru lub tworzyw sztucznych do gotowania,
zamrażania, przechowywania, pakowania oraz na śmieci, książki,
mapy, chusteczki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy,
serwety papierowe, karty na różne okazje, albumy, rolety papiero‑
we, filtry i torby papierowe do urzędzeń zawarte w tej klasie, ramki
do fotografii. pieluchy i majtki z papieru lub celulozy dIa niemowląt.
przybory do pisania, materiały do nauczania za wyjątkiem urządzeń,
kalkomanie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa‑
rów (w szczegolności żywności, napojów, artykułów spożywczych,
przemysłowych, zabawek, artykułów gospodarstwa domowego,
kosmetyków, produktów higienicznych, środków czystości, odzieży,
obuwia, nakryć głowy, wyrobów ze skóry, biżuterii, wyrobów metalo‑
wych, sprzętu stosowanego w gospodarstwie domowym, włączając
artykuły i urządzenia dIa gospodarstwa domowego, meble, artyku‑
ły elektryczne, lampy i zastawę stołową, artykuły i akcesoria samo‑
chodowe, urządzenia i sprzęt audiowizualny, nośniki danych czyste
i z zapisem, urządzenia i sprzęt komputerowy, gry, zabawki, artykuły
sportowe i do rekreacji, dekoracje domu, artykuły ogrodnicze i arty‑
kuły typu zrób to sam, materiały piśmienne, ksiązki i gazety, aparaty
i materiały fotograficzne, kwiaty i rośliny, żywność i artykuły dIa zwie‑
rząt pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w:
centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, skle‑
pie, targu, w katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za
pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, uży‑
wając środków telekomunikacji, usługi związane ze sprzedażą deta‑
liczną, hurtowa oraz przez Internet wyżej wymienionych towarów,
usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych,
a w szczegolności gazetek i ulotek reklamowych oraz wszelkich
wydawnictw, rozpowszechnianie próbek towarów, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umiesz‑
czanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne,
reklamy prasowe, pokazy towarów, promocja sprzedaży, organizacja
wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja wystaw
sklepowych, informacja handlowa, zarządzanie przedsiębiorstwa‑
mi handlowymi lub przemysłowymi, reklama, reklama billboardo‑
wa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama internetowa za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pomocą środków
elektronicznych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych we
wszelkich postaciach i na wszelkich nośnikach, w tym w postaci
ulotek, prospektów, druków, usługi w zakresie kreowania wizerun‑
ku firmy, pomoc i doradztwo w zarządzaniu oraz administrowaniu
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przedsiębiorstwami handlowymi, sieciami sklepów, hurtowniami
oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielanie
informacji na temat sprzedawanych towarów oraz prowadzenie baz
danych na ich temat, urządzanie pokazów towarów, eventów i wszel‑
kich aktywności promocyjnych, usługi aranżacji towarów, witryn
i wystaw, usiugi związane ze sprzedaża promocyjnych i organizowa‑
niem pokazów towarów, usługi w zakresie informacji konsumenckiej,
organizowanie pokazów towarów w celach promocyjnych, usługi
marketingowo‑promocyjne obejmujące organizację, nadzór i obsłu‑
gi programów lojalnościowych dia klientów, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi,
kafeterie, kawiarnie, restauracje, snack bary, stołówki, restauracje sa‑
moobsługowe, przygotowywanie dań i surówek (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, usługi gastronomiczne związane
z przygotowywaniem i podawaniem potraw oraz napojów, catering,
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć bankietów, zabaw. balów,
prowadzenie restauracji, usługi hotelowe, wynajmowanie sal na po‑
siedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypożyczanie krzeseł
stołów, bielizny i zastawy stołowej.

(111) 306210
(220) 2015 03 02
(151) 2018 01 24
(441) 2015 06 22
(732) LEWAŃSKI JAROSŁAW GOLD, Warszawa, PL.
(540) Jessica Valentine
(510), (511) 18 torby, torebki damskie.

(210) 439617

(111) 306211
(220) 2015 05 04
(210) 442076
(151) 2016 05 11
(441) 2015 08 17
(732) WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY MIĘSNE AGRICO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ, Pawłówek, PL.
(540) AGRiCO CHICKEN KURCZAK Delikatesowa pierś z kurczaka.
Kawałeczki wykwintnego białego mięsa połączone ze starannie
dobraną kompozycją przypraw zatopione w aksamitnym sosie.
Idealny składnik kanapek, przekąsek i sałatek.
(540)
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(540) DIET‑FOOD
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, suplementy diety dla ludzi,
30 makarony.
(111) 306214
(220) 2015 04 29 K
(210) 448591
(151) 2018 01 19
(441) 2016 01 18
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, US.
(540) TRUE Quality FILTER
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, za‑
pałki, artykuły dla palących.

Kolor znaku: biały, zielony, żółty, czerwony, ciemnobrązowy,
jasnoróżowy
(531) 08.05.10, 11.03.05, 25.01.19, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwy mięsne drobiowe.

(111) 306215
(220) 2015 11 09
(210) 449014
(151) 2018 01 26
(441) 2016 02 15
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Ibuprex
(510), (511) 5 suplementy diety i inna żywność dietetyczna do ce‑
lów leczniczych, suplementy poprawiające kondycję i wytrzymałość,
odżywki wzmacniające do celów leczniczych, preparaty parafarma‑
ceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do
celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne
i przeciwgorączkowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu
leczniczym, preparaty ziołowe, napary i herbatki lecznicze, leki dla
ludzi, leki pomocnicze, leki w płynie, tabletki do celów farmaceutycz‑
nych, kapsułki do celów’ farmaceutycznych, pastylki do celów farma‑
ceutycznych.

(111) 306212
(220) 2015 07 27
(151) 2018 01 09
(441) 2015 11 09
(732) GLAZAR JACEK, Krosno, PL.
(540) BUDO HURT
(540)

(111) 306216
(220) 2016 03 01
(151) 2018 01 19
(441) 2016 06 06
(732) SZCZYGIELSKI TOMASZ BGC, Kraków, PL.
(540) GO RENTAL CARS
(540)

(210) 445260

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 07.03.11, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 19 budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemeta‑
lowe, 37 usługi budowlane, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży.
(111) 306213
(220) 2015 09 11
(210) 446904
(151) 2018 01 16
(441) 2015 12 21
(732) MIPAMA E. Z. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, Opatówek, PL.

(210) 453028

Kolor znaku: zielony, biały, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 mechanika pojazdowa, usługi w zakresie obsługi
i napraw pojazdów, pomoc drogowa, wymiana opon, wulkanizacja
opon, mycie i smarowanie pojazdów, 39 wynajem samochodów
osobowych, ciężarowych do 3,5 t oraz motocykli i przyczep, przewóz
osób i rzeczy transportem samochodowym, usługi parkingowe i ga‑
rażowe, transport drogowy, 40 blacharstwo, 42 dokonywanie prze‑
glądów technicznych pojazdów.
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(111) 306217
(220) 2016 03 21
(210) 453869
(151) 2016 11 30
(441) 2016 06 20
(732) KRÓL ALEKSANDRA, Katowice, PL.
(540) AVIPHARM
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, wyciągi
z ziół, soki do celów medycznych.
(111) 306218
(220) 2016 06 30
(210) 458424
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 25
(732) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN SPÓŁKA JAWNA,
Wólka Załęska, PL.
(540) SILO EXTRA
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 17 fo‑
lie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 35 agencje
importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje re‑
klamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], handlo‑
we informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolpor‑
taż próbek, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rekla‑
ma billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radio‑
we, reklamy telewizyjne, promocji sprzedaży dla osób trzecich, or‑
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych.
(111) 306219
(220) 2016 07 11
(210) 458936
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) VISIGNIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FREEDOMwifi
(510), (511) 35 analizy rynkowe i badania rynku na rzecz osób trze‑
cich, reklama i promocja za pośrednictwem bezprzewodowej świa‑
towej sieci komputerowej na rzecz osób trzecich, 37 instalowanie
i obsługa bezprzewodowych sieci komputerowych, instalowanie
i obsługa urządzeń do bezprzewodowej transmisji Internetu, 38 udo‑
stępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośred‑
nictwem hotspotów, pośrednictwo operatorskie w zakresie telefonii
komórkowej.
(111) 306220
(220) 2016 07 13
(210) 459069
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) PLANTICO‑HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE
ZIELONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielonki Parcele, PL.
(540) plantiCo
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone do stosowania
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne środki ochro‑
ny roślin i ich nasion, nawozy organiczne i mineralne, preparaty do
użyźniania gleby, preparaty do nawożenia gleby, nawozy mineralne,
nawozy naturalne, preparaty regulujące wzrost roślin, wosk do szcze‑
pienia drzew, dodatki chemiczne do środków owadobójczych i grzy‑
bobójczych, podłoża dla upraw bezgruntowych, ziemia próchnicza,
podłoża do hodowli roślin, ziemia, 8 Narzędzia i przyrządy ręczne
(o napędzie ręcznym), stosowane w ogrodnictwie, sadownictwie,
rolnictwie i leśnictwie, 31 Nasiona, grzybnie, cebulki i kłącza kwia‑
towe, sadzonki, krzewy, drzewa, nasiona roślin uprawnych, nasiona
kwiatów, nasiona traw, byliny, drzewka i krzewy ozdobne, drzewka
i krzewy owocowe, darń, torf, kora, 35 Usługi w zakresie prowadze‑
nia sprzedaży hurtowej i detalicznej, stacjonarnej oraz wysyłkowej,
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w oparciu o katalog oraz korespondencyjne lub za użyciu sieci infor‑
matycznej: nasion roślin uprawnych, kwiatów i traw, cebulek kwiato‑
wych i bylin, drzewek i krzewów ozdobnych i owocowych, podłoży
do hodowli roślin, ziemi, darni, kory, produktów chemicznych prze‑
znaczonych do stosowania w rolnictwie, nawozów sztucznych i na‑
turalnych, maszyn rolniczych, urządzeń i akcesoriów stosowanych
w rolnictwie, narzędzi ogrodniczych, reklama za pomocą Internetu,
prezentowanie w mediach produktów dla handlu hurtowego i de‑
talicznego, reklama korespondencyjna, organizacja wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów,
w tym ulotki, plakaty, prospekty w celach reklamowych, marketing
usług, 41 Usługi w zakresie nauczania, organizacji szkoleń i kursów
w zakresie rolnictwa, patologii roślin, leśnictwa.

(111) 306221
(220) 2016 08 05
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) GIBEK KRZYSZTOF, Opole, PL.
(540) Ś OŚWIECONY
(540)

(210) 459995

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 4 materiały oświetlające, energia elektryczna wytwa‑
rzana z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z ener‑
gii wiatru, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia
elektryczna ze źródeł odnawialnych, 9 sterowniki programowalne,
sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki
elektroniczne, regulatory energii, regulatory energii elektrycznej,
programowalne urządzenia sterujące, elektryczne urządzenia ste‑
rownicze do zarządzania energią, przepływomierze elektryczne,
szerokopasmowe woltomierze do pomiaru kąta przesunięcia fazo‑
wego, urządzenia do pomiaru oporności, urządzenia do pomiaru re‑
zystancji, urządzenia do testowania baterii, watomierze, woltomie‑
rze, wskaźniki strat elektrycznych, liczniki amperogodzin, liczniki
energii elektrycznej, liczniki prądu elektrycznego, mierniki miliwol‑
tów, mierniki napięcia, mierniki prądu, mierniki uniwersalne składa‑
ne, sterowniki do falowników, reduktory [elektryczność], regulatory
oświetlenia, płyty słoneczne, podzespoły elektroniczne, optyczne,
podzespoły elektrotechniczne, polimerowe diody elektrolumine‑
scencyjne [PLED], panele do rozdziału energii elektrycznej, panele
dotykowe, panele sterownicze do kuchenek, panele światłowodo‑
we, płytki ceramiczne zawierające obwody drukowane, diody świe‑
cące [LED], przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promie‑
niowania słonecznego na energię elektryczną, baterie słoneczne
do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego,
falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotokomórki do użycia z oświe‑
tleniem bezpieczeństwa, fotoogniwa, fotowoltaiczne moduły
słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki
fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, moduły fotowol‑
taiczne, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego,
panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elek‑
trycznej, urządzenia do kontroli elektrostatyczności, urządzenia
do ochrony przeciwprzepięciowej, urządzenia do regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do stabilizacji częstotliwości, urządzenia
do stabilizowania napięcia, urządzenia do sterowania mocą [elek‑
tryczne], urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, aparatu‑
ra i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia
do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do
sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do kontrolowania elektryczności, urządzenia do magazynowania
energii elektrycznej, urządzenia ładujące do sprzętu nadającego
się do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów przemy‑
słowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, urządzenia
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do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], urządzenia
do regulowanego zasilania, urządzenia do transmisji za pośrednic‑
twem linii elektroenergetycznych, urządzenia energetyczne sieci
zasilających, urządzenia fotowoltaiczne, aparatura i urządzenia do
gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 11 instalacje
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], insta‑
lacje oświetleniowe, instalacje do lamp ulicznych, osprzęt oświe‑
tleniowy, oprawy oświetleniowe, lampy (urządzenia oświetlenio‑
we), lampy oświetleniowe, lampy na energię słoneczną, lampy do
celów oświetleniowych, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia
oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjny‑
mi (OLED), urządzenia oświetleniowe LED, podwodne lampy LED,
35 organizowanie pokazów handlowych, organizowanie pokazów
w celach handlowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizo‑
wanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów, dystrybucja materiałów reklamowych drogą poczto‑
wą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z oświetleniem, organizowanie aukcji,
organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie
aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, prowadzenie aukcji,
usługi aukcyjne on‑line, usługi aukcyjne on‑line za pośrednictwem
Internetu, audyt przedsiębiorstw, automatyczne przetwarzanie da‑
nych, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, skom‑
puteryzowane przetwarzanie danych, wprowadzanie i przetwarza‑
nie danych, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania
rachunków, sporządzanie faktur, pomoc i doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energe‑
tycznym, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, badania dotyczące cen, prognozy rynko‑
we, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go‑
spodarczej, 37 budowa elektrowni wiatrowych, budowa elektrow‑
ni wodnych, instalacja odgromników, instalacja ogniw i modułów
fotowoltaicznych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń do kom‑
pensacji mocy biernej, instalacja urządzeń do oszczędzania energii,
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń
elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prą‑
du, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie generatorów
prądu, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, kon‑
serwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż i konser‑
wacja instalacji ogrzewania słonecznego, naprawa i konserwacja
instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrze‑
nia w energię, naprawa lub konserwacja generatorów energii elek‑
trycznej, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetle‑
niowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 42 aktualizacja
oprogramowania do przetwarzania danych, badania, opracowywa‑
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputero‑
wego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e‑biznesowych, opracowywanie programów do przetwarzania da‑
nych na zamówienie osób trzecich, pisanie programów kompute‑
rowych, programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
programowanie oprogramowania do importowania danych i zarzą‑
dzania nimi, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, programowanie oprogramowania do zarządzania
energią, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami
danych, programowanie programów do przetwarzania danych, pro‑
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania ener‑
gią, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
usługi pisania oprogramowania komputerowego, usługi pisania
programów komputerowych, inżynieria techniczna, usługi inżynie‑
ryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, pomiary inży‑
nieryjne, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, pro‑
jektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów
elektrycznych, projektowanie systemów oświetleniowych, projek‑
towanie systemów pomiarowych.
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(111) 306222
(220) 2016 07 28
(210) 459705
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) UNIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW
SŁUŻB PAŃSTWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH I ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH, Warszawa, PL.
(540) BAŁTYK OŚRODEK WCZASOWY
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czarny
(531) 06.03.02, 10.03.01, 21.03.01, 18.04.02, 26.01.04, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi
w zakresie zakwaterowania na pobył czasowy, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, wynajmowanie pomieszczeń na pobył czasowy,
wynajmowanie kwater, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restau‑
racjach.
(111) 306223
(220) 2016 08 05
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) GIBEK KRZYSZTOF, Opole, PL.
(540) Ś OŚWIECONY
(540)

(210) 459996

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 4 materiały oświetlające, energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru,
energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia elektryczna ze
źródeł odnawialnych, 9 sterowniki programowalne, sterowniki prze‑
mysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki elektroniczne, regu‑
latory energii, regulatory energii elektrycznej, programowalne urzą‑
dzenia sterujące, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
energią, przepływomierze elektryczne, szerokopasmowe woltomierze
do pomiaru kąta przesunięcia fazowego, urządzenia do pomiaru opor‑
ności, urządzenia do pomiaru rezystancji, urządzenia do testowania
baterii, watomierze, woltomierze, wskaźniki strat elektrycznych, liczni‑
ki amperogodzin, liczniki energii elektrycznej, liczniki prądu elektrycz‑
nego, mierniki miliwoltów, mierniki napięcia, mierniki prądu, mierniki
uniwersalne składane, sterowniki do falowników, reduktory [elektrycz‑
ność], regulatory oświetlenia, płyty słoneczne, podzespoły elektro‑
niczne, optyczne, podzespoły elektrotechniczne, polimerowe diody
elektroluminescencyjne [PLED], panele do rozdziału energii elektrycz‑
nej, panele dotykowe, panele sterownicze do kuchenek, panele świa‑
tłowodowe, płytki ceramiczne zawierające obwody drukowane, diody
świecące [LED], przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promie‑
niowania słonecznego na energię elektryczną, baterie słoneczne do
celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, fa‑
lowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotokomórki do użycia z oświetle‑
niem bezpieczeństwa, fotoogniwa, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek‑
trycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, instalacje fotowolta‑
iczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta‑
iczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaicz‑
ne, matryce do paneli słonecznych, moduły fotowoltaiczne, moduły
słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia do kontro‑
li elektrostatyczności, urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej,
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urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do stabiliza‑
cji częstotliwości, urządzenia do stabilizowania napięcia, urządzenia
do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia do sterowania prądem
elektrycznym, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elek‑
trycznej, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, apa‑
ratura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, urządzenia do magazy‑
nowania energii elektrycznej, urządzenia ładujące do sprzętu nadają‑
cego się do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów prze‑
mysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], urządzenia do
regulowanego zasilania, urządzenia do transmisji za pośrednictwem li‑
nii elektroenergetycznych, urządzenia energetyczne sieci zasilających,
urządzenia fotowoltaiczne, aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, 11 instalacje oświetleniowe
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe,
instalacje do lamp ulicznych, osprzęt oświetleniowy, oprawy oświe‑
tleniowe, lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy oświetleniowe,
lampy na energię słoneczną, lampy do celów oświetleniowych, ża‑
rówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe z organicznymi
diodami elektroluminescencyjnymi (OLED), urządzenia oświetlenio‑
we LED, podwodne lampy LED,, 35 organizowanie pokazów handlo‑
wych, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów
motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie progra‑
mów lojalnościowych dla klientów, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych drogą pocztową, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie mate‑
riałów reklamowych, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, organizowanie
aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowa‑
dzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, prowadzenie
aukcji, usługi aukcyjne on‑line, usługi aukcyjne on‑line za pośrednic‑
twem Internetu, audyt przedsiębiorstw, automatyczne przetwarzanie
danych, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, skom‑
puteryzowane przetwarzanie danych, wprowadzanie i przetwarzanie
danych, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania ra‑
chunków, sporządzanie faktur, pomoc i doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, badania dotyczące cen, prognozy rynkowe, gromadze‑
nie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 37 bu‑
dowa elektrowni wiatrowych, budowa elektrowni wodnych, instalacja
odgromników, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instala‑
cja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenerge‑
tycznych, instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, instalacja
urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do wytwarza‑
nia energii, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń
elektrycznych i generatorów prądu, instalacja urządzeń oświetlenio‑
wych, instalowanie generatorów prądu, instalowanie systemów zasi‑
lanych energią słoneczną, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicz‑
nych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, napra‑
wa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji
do zaopatrzenia w energię, naprawa lub konserwacja generatorów
energii elektrycznej, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
oświetleniowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 42 aktuali‑
zacja oprogramowania do przetwarzania danych, badania, opracowy‑
wanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego
w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e‑biz‑
nesowych, opracowywanie programów do przetwarzania danych
na zamówienie osób trzecich, pisanie programów komputerowych,
programowanie komputerowe dla branży energetycznej, progra‑
mowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania
nimi, programowanie oprogramowania do platform handlu elektro‑
nicznego, programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych,
programowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, tworzenie
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platform internetowych do handlu elektronicznego, usługi pisania
oprogramowania komputerowego, usługi pisania programów kom‑
puterowych, inżynieria techniczna, usługi inżynieryjne związane z sys‑
temami zaopatrzenia w energię, pomiary inżynieryjne, projektowanie
instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie systemów elek‑
tronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie
systemów oświetleniowych, projektowanie systemów pomiarowych.

(111) 306224
(220) 2016 09 05
(210) 461085
(151) 2018 01 26
(441) 2016 11 07
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) PLUS
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie su‑
rowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do
hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla prze‑
mysłu z wyjątkiem klejów na bazie kauczuku i silikonów, piasek odlewni‑
czy, kaolin, tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do konserwacji
cementu za wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne modyfikujące
właściwości cementu – szczelność, mrozoodporność, spoiwa do be‑
tonu, dodatki modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikują‑
ce właściwości materiałów ściernych, żywice akrylowe, 17 tworzywa
sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały izola‑
cyjne, masy uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty
płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą, prze‑
znaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących
w budownictwie, zaprawy izolujące, izolacje budowlane z tworzyw
sztucznych, płyty i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe,
masy uszczelniające, produkty do spoinowania okładzin i wykładzin,
wszystko z wyjątkiem pian montażowych i izolacyjnych, 19 materiały
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w bu‑
downictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe, żwir, piasek z wyjątkiem formierskiego ujęty w tej
klasie, glina – w tym glina ogniotrwała, szkło budowlane, w tym szkło
izolacyjne, zaprawy budowlane, elementy budowlane i półfabrykaty za‑
wierające gips, gips, zaprawy gipsowe, zaprawy cementowe i zawierają‑
ce cement, prefabrykowane elementy budowlane zawierające cement
i wapno, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń,
wapno, artykuły ceramiczne, mianowicie dachówki ceramiczne, kształ‑
towniki budowlane ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny
ścian i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady kominowe, tynki gipsowe, tyn‑
ki gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcznego i mechanicznego wy‑
konywania gładzi gipsowych., masy bitumiczne uszczelniające i hydro‑
izolujące, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips w tym
płyty do suchej zabudowy jak płyty kartonowo‑gipsowe, zaprawy
gipsowe, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń,
siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyroby
budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki i kostka brukowa,
wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły i dachówki ceramiczne, za‑
prawy klejowe, zaprawy i kity cementowe stosowane do uzupełniania
ubytków w wyrobach z kamienia sztucznego i naturalnego.
(111) 306225
(220) 2016 09 16
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeszyce, PL.
(540)
(540)

(210) 461625

Kolor znaku: czerwony
(531) 11.03.01, 24.17.11, 29.01.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.
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(111) 306226
(220) 2016 09 26
(210) 461995
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) ŁUCZAK JACEK BLACK JACK GROUP, Pabianice, PL.
(540) GÖLDBACH
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie czekolady, ka‑
kao, herbaty, kawy, słodycze, słodycze na bazie lub zawierające kawę,
kakao lub czekoladę, 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i prze‑
ciery owocowe, warzywne i owocowo‑warzywne, syropy owocowe,
wody mineralne i gazowane, piwo, 33 napoje alkoholowe, 35 zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: mleko,
produkty mleczne, napoje mleczne, kawa, herbata, kakao, napoje na
bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, słodycze, słodycze na bazie
lub zawierające kawę, kakao lub czekoladę, napoje bezalkoholowe,
soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo‑warzywne,
syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje alkoho‑
lowe, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie
w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych,
podczas targów, pokazów i podobnych okoliczności oraz drogą
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 306227
(220) 2016 09 28
(210) 462090
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ESKA ROCK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 1 ZMIANA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 25.01.05
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, ga‑
zety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług
w zakresie: badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materia‑
łów reklamowych‑próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy
telewizyjnej, reklamy filmowej, reklamy prasowej, reklamy korespon‑
dencyjnej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania
tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów, or‑
ganizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poka‑
zów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzania
zbiorami informatycznymi, 38 prowadzenie usług w zakresie: emisji
i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów sa‑
telitarnych, poczty elektronicznej, przesyłania informacji i wiado‑
mości, transmisji programów radiowych i telewizyjnych, przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpo‑
wszechniania programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia
agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania wia‑
domości, 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji z zakresu obsłu‑
gi komputerów, edukacji z zakresu obsługi połączeń internetowych,
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organi‑
zowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczania, rozryw‑
ki radiowej, rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych
lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych
słuchowisk lub widowisk, produkcji filmów, usług studia nagrań, fo‑
toreportaży, obsługi konferencji i kongresów, informacji o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy,
mikro‑wydawnictwa, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych,
42 prowadzenie usług w zakresie: programowania komputerów, do‑
radztwa w zakresie sprzętu komputerowego, tworzenia i utrzymy‑
wania stron internetowych dla osób trzecich, 45 prowadzenie usług
w zakresie: licencjonowania własności intelektualnej, zarządzania
i administrowania prawami autorskimi oraz prawami własności inte‑
lektualnej.
(111) 306228
(151) 2018 01 04

(220) 2016 10 03
(441) 2016 11 07

(210) 462250

2101

(732) MOBILYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) mobilyo
(540)

Kolor znaku: błękitny, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 marketing telefoniczny, usługi marketingowe, rekla‑
ma i marketing, marketing dotyczący promocji, administrowanie
dotyczące marketingu, usługi marketingu bezpośredniego, dostar‑
czanie informacji marketingowej, doradztwo w zakresie marketingu,
analizy w zakresie marketingu, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, oceny szacunkowe do celów marketingowych, bada‑
nia w dziedzinie strategii marketingowych, sporządzanie raportów
do celów marketingowych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komór‑
kowej, zarządzanie bazami danych, kompilacja komputerowych
baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, usługi reklamo‑
we dotyczące baz danych, tworzenie komputerowych baz danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pośrednictwo
w zakresie reklamy, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy da‑
nych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej
bazy danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, promocja sprzedaży, usługi zarządzania
sprzedażą, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 38 usługi telefonii
i telefonii mobilnej, usługi telefonii międzynarodowej, usługi telefo‑
nii komórkowej, usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii
komórkowej, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektro‑
nicznej, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych,
systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów,
telekomunikacja.
(111) 306229
(220) 2016 10 07
(210) 462390
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) DIAMENTOWY OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki, PL.
(540) VEMIS
(510), (511) 9 etui na okulary, okulary, okulary [optyka], okulary prze‑
ciwsłoneczne, oprawki do okularów, pryzmaty [optyka], zestawy so‑
czewek [wzierniki, okulary], soczewki korekcyjne [optyka], soczewki
optyczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, urzą‑
dzenia i przyrządy optyczne, wyroby optyczne, 40 szlifowanie szkła
optycznego, 44 usługi optyczne, opieka zdrowotna.
(111) 306230
(220) 2016 10 07
(210) 462447
(151) 2018 01 26
(441) 2017 09 18
(732) Vertiv Co.(A Delaware Corporation), Columbus, US.
(540) V
(540)

(531) 26.02.01, 26.02.05, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 6 systemy metalowych paneli składające się z metalo‑
wych ścian, podłóg i płyt podłogowych oraz z płycin drzwiowych
oraz metalowych akcesoriów mocujących, które stosuje się podczas
kontroli przepływu powietrza chłodzącego w centrach danych i pra‑
cowniach komputerowych, metalowe kanały kablowe, prefabryko‑
wane metalowe konstrukcje do zastosowania w centrach danych,
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systemy składające się z metalu i laminowanych włóknin do owijania
przewodów, kanałów kablowych i stali konstrukcyjnej, 9 tablice alar‑
mowe, wzmacniacze, przełączniki automatyczne, tablice rozdziel‑
cze, baterie, systemy monitorowania stanu baterii i stałego dostar‑
czania prądu, sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach
i oprogramowanie do monitorowania i testowania statusu zasilania
rezerwowego oraz systemów stałego dostarczania prądu, systemy
zasilania rezerwowego, ładowarki do baterii, szafy na baterie, sprzęt
komputerowy i urządzenia peryferyjne do zdalnego dostępu i ob‑
sługi komputerów, sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne,
przełączniki KVM (Keyboard Video Mouse) i porty szeregowe, skra‑
placze, kondensatory, urządzenia sterujące zasilaniem, urządzenia
chłodzące sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, sprzęt kom‑
puterowy i oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrów
danych i ich konfiguracji, systemy zarządzania centrami danych i pra‑
cowniami komputerowymi obejmujące zasilacze (stale zasilające),
elektroniczne urządzenia sterujące klimatyzacją i temperaturą, czuj‑
niki przepływu powietrza, oprogramowanie monitorujące centra
danych i sprzęt pracowni komputerowych oraz zawierające systemy
chłodzenia, urządzenia chłodzące, parowniki chłodzące, urządzenia
klimatyzacyjne, elektryczne wentylatory, chłodnie kominowe i urzą‑
dzenia sterujące elektrycznymi wentylatorami, urządzenia sterujące
klimatyzacją i zasilaniem szaf i regałów zaadoptowanych pod sprzęt
komputerowy, zasłony, drzwi i panele oczyszczające stosowane ra‑
zem z zestawami komputerowymi i sprzedawane razem jako jed‑
nostka, systemy kontrolowania i monitorowania centrów danych,
sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramo‑
wanie stosowane do monitorowania i kontroli sprzętu elektryczne‑
go i elektronicznego, warunków otoczenia panujących w centrach
danych, pracowniach telekomunikacyjnych i komputerowych oraz
pracowniach ze sprzętem elektronicznym, łączniki pomocnicze,
przetwornice oraz systemy kontrolowania i monitorowania, w tym
sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowa‑
nie stosowane do monitorowania i kontroli statusu urządzeń zasila‑
jących, przełączników między obwodami, zespołów gromadzących
ładunki elektryczne, urządzeń dostarczających prąd, baterii i syste‑
mów stałego dostarczania prądu, systemy kontroli zasilania i apara‑
tura łączeniowa, urządzenia zasilające, zespoły gromadzące ładunki
elektryczne, przełączniki między obwodami, urządzenia elektronicz‑
nie kontrolujące szafy z serwerami i urządzenia chłodzące centra
danych, obudowy, szafki, osłony i półki na serwery komputerowe
oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne, moduły wentylatorów
do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych, urządzenia steru‑
jące pompami pożarniczymi, urządzenia regulujące temperaturę,
urządzenia chłodzące i monitorujące temperaturę w układach do
transmisji danych i telekomunikacji, inwertory, stateczniki elektro‑
niczne, urządzenia kontrolujące światło, sprzęt komputerowy ba‑
zujący na mikroprocesorach i oprogramowanie do monitorowania
oraz kontroli chłodzenia zespołów uzdatniania powietrza w cen‑
trach danych oraz sprzęcie komputerowym i telekomunikacyjnym,
przyrządy kontrolne pomp pożarniczych, urządzenia i sprzęt kli‑
matyzacyjny, urządzenia do przetwarzania prądu, przetworniki,
urządzenia dostarczające prąd, dzielniki mocy, zasilacze, wyłączniki
zasilania, prostowniki, regulatory elektryczne, regulatory przesuwni‑
ka fazowego sygnału telekomunikacyjnego, regulatory przesuwni‑
ka fazowego sygnału elektronicznego, zdalne łączniki pomocniczy,
zdalne urządzenia sterujące zasilaniem, systemy monitorowania
szaf serwerowych, sprzęt komputerowy bazujący na mikroproce‑
sorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania statusu
urządzeń elektrycznych i elektronicznych w szafach serwerowych,
szafy serwerowe, szafy serwerowe składające się ze zintegrowanych
jednostek chłodzących, podświetlane lub mechaniczne konsole sy‑
gnalizujące, oprogramowanie do zarządzania i konfigurowania infra‑
strukturą centrów danych, urządzenia miernicze przeznaczone nie
dla celów medycznych, urządzenia do pomiaru stanu baterii, prze‑
łączniki między obwodami, transformatory, urządzenia do zasilania
stałego, regulatory napięcia, urządzenia przeciwprzepięciowe, filtry
przeciwprzepięciowe, woltomierze, 11 urządzenia do uzdatniania
powietrza w centrach danych, systemy i urządzenia chłodzące szafy
serwerowe i centra danych, urządzenia chłodzące komputery i pra‑
cownie komputerowe, kondensatory klimatyzacyjne stosowane do
chłodzenia centrów danych, pracowni komputerowych oraz innego
sprzętu komputerowego i elektronicznego, odwilżacze stosowane
podczas chłodzenia centrów danych, pracowni komputerowych
oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego, 37 instalowanie,
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konserwacja i naprawianie systemów chłodzenia centrów danych,
instalowanie, konserwacja i naprawianie komputerowego oraz te‑
lekomunikacyjnego sprzętu zasilającego, instalowanie, konserwacja
i naprawianie urządzeń klimatyzacyjnych montowanych w pracow‑
niach komputerowych (CRAC), instalowanie, konserwacja i napra‑
wianie baterii, instalowanie, naprawianie i konserwacja urządzeń
zasilających, instalowanie, naprawianie i konserwacja baterii i ogniw
paliwowych do systemów urządzeń zasilających, 40 wytwarzanie
rozwiązań z zakresu energetyki mających zastosowanie sieciowe na
rzecz osób trzecich, wytwarzanie urządzeń zasilających sprzęt kom‑
puterowy, telekomunikacyjny i przemysłowy na rzecz osób trzecich,
41 świadczenie usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć, seminariów
i warsztatów w zakresie urządzeń zasilających oraz zarządzania infra‑
strukturą centrów danych oraz dostarczanie materiałów szkolenio‑
wych związanych z wyżej wskazaną tematyką, 42 usługi w zakresie
instalacji klimatyzacyjnych, ocenianie, konserwowanie i naprawianie
okresowe pracowni komputerowych i centrów danych, testowanie
i monitorowanie baterii, usługi konsultacyjne w dziedzinie systemów
zasilania centrów danych, pracowni komputerowych i innych obiek‑
tów przemysłowych i handlowych, tworzenie i dostarczanie rozwią‑
zań w dziedzinie energetyki mających zastosowanie sieciowe przez
osoby trzecie, projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinach
energetyki, komputerów i planowania projektów telekomunikacyj‑
nych, usługi elektrotechniczne, dostarczanie analiz, rekomendacji
i planów, testowanie oraz prowadzenie badań w zakresie bezpie‑
czeństwa, wydajności, osiągów i niezawodności sprzętu elektrycz‑
nego i systemów zasilania, usługi projektowania sprzętu do centrów
danych i rozwiązań w dziedzinie energetyki, dostarczanie ocen
osiągów, niezawodności, konserwacji i konfiguracji centrów danych
i systemów zasilania obiektów przemysłowych oraz handlowych, do‑
starczanie ocen osiągów, niezawodności, konserwacji i konfiguracji
systemów chłodzenia centrów danych, zdalne monitorowanie funk‑
cjonowania i użytkowania sprzętu elektrycznego, systemów zasila‑
nia, i warunków otoczenia centrów danych oraz pracowni kompute‑
rowych, konsultacje techniczne w zakresie systemów elektrycznych
i rezerwowego zasilania elektrycznego.

(111) 306231
(220) 2016 10 13
(210) 462673
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) KRAJOWY REJESTR ROWEROWY RYSZARD PLUTA SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) KRAJOWY REJESTR ROWEROWY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 01.17.11, 09.01.10, 18.01.05, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do utworzenia komputerowej
bazy danych, pozyskiwanie danych do utworzenia komputerowej
bazy danych pojazdów, pozyskiwanie danych do utworzenia kom‑
puterowej bazy danych jedno lub wielośladowych pojazdów drogo‑
wych, w szczególności rowerów, analizy rynku, analizy rynku pojaz‑
dów, analizy rynku jedno lub wielośladowych pojazdów drogowych,
w szczególności rowerów, analizy sprzedaży i zakupów towarów,
analizy sprzedaży i zakupów pojazdów, analizy sprzedaży i zakupów
jedno lub wielośladowych pojazdów drogowych, w szczególności
rowerów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, komputerowe za‑
rządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, sortowanie danych w bazach
komputerowych, statystyczne zestawienia, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych
w tym próbek, druków, prospektów, broszur, uaktualnianie ofert
ubezpieczeniowych poprzez rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, prezentowanie produktów w serwisach społecznościo‑
wych dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnienie ogłoszeń
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reklamowych za pośrednictwem stron www i w serwisach społecz‑
nościowych, przeprowadzanie sondaży rynkowych, przeprowadza‑
nie sondaży rynkowych dotyczących rynku rowerowego, przepro‑
wadzanie sondaży rynkowych dotyczących rynku ubezpieczeń,
przeprowadzanie analiz rynkowych, przeprowadzanie analiz rynko‑
wych dotyczących rynku rowerowego, w tym w szczególności rynku
rowerów nowych i używanych, przeprowadzanie analiz rynkowych
dotyczących rynku ubezpieczeń, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, . wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych, w tym również dostępnych on‑line o legalności
pochodzenia rowerów dla osób trzecich, porównywanie cen usług
ubezpieczeniowych, porównywanie cen usług rynku rowerowego,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów sponsoro‑
wanych, reklama, reklama i rozpowszechnianie materiałów dotyczą‑
cych rejestru pojazdów, reklama i rozpowszechnianie materiałów do‑
tyczących rejestru jedno lub wielośladowych pojazdów drogowych,
w szczególności rowerów, reklama za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, tworzenie artykułów i tekstów sponsorowanych na porta‑
le związane z rynkiem rowerowym, tworzenie artykułów i tekstów
sponsorowanych na portale związane z rynkiem ubezpieczeniowym,
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprzedaż jedno lub wie‑
lośladowych pojazdów drogowych, w szczególności rowerów dla
osób trzecich, telemarketing, udzielanie informacji handlowej oraz
doradztwo w szczególności w zakresie zakupu rowerów i osprzę‑
tu rowerowego, udzielanie informacji handlowej wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zestawienia statystyczne, informacje o działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, ba‑
dania i gromadzenie informacji o działalności gospodarczej przedsię‑
biorstw, pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie i transkrypcja da‑
nych do komputerowych baz danych o pojazdach oraz zarządzanie
zbiorami informatycznymi o pojazdach, pozyskiwanie, systematyza‑
cja, sortowanie i transkrypcja danych do komputerowych baz danych
o jedno lub wielośladowych pojazdach drogowych, w szczególności
rowerach oraz zarządzanie zbiorami informatycznymi o jedno lub
wielośladowych pojazdach drogowych, w szczególności rowerach,
prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, usłu‑
gi rejestrowania danych statystycznych, 36 ubezpieczenia, usługi
ubezpieczeniowe, w tym indywidualne i grupowe ubezpieczenia
na życie, ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, ren‑
towe, posagowe, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia zdrowotne,
wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia od następstw nieszczęśli‑
wych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, usługi
ubezpieczeniowe w zakresie wyjazdów zagranicznych, w tym lecze‑
nia za granicą, ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, finansowe,
morskie, cargo, od pożarów, ryzyk budowlanych i montażowych,
usługi ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez Internet,
usługi reasekuracyjne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
informacja o ubezpieczeniach, wycena finansowa ubezpieczenia,
usługi w ramach prowadzenia agencji ubezpieczeniowych, pośred‑
nictwo ubezpieczeniowe, usługi brokerskie w zakresie ubezpie‑
czeń, pośrednictwo w zawieraniu transakcji na rynku ubezpieczeń
i reasekuracji, usługi oferowania w mediach produktów dla osób
chcących zakupić ubezpieczenie, prezentowanie produktów, w tym
w szczególności produktów ubezpieczeniowych w serwisach spo‑
łecznościowych dla celów sprzedaży detalicznej, oraz doradztwo
w szczególności w zakresie zakupu produktów ubezpieczeniowych,
pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie i transkrypcja danych do
komputerowych baz danych o ubezpieczeniach oraz zarządzanie
zbiorami informatycznymi o ubezpieczeniach, 38 elektroniczna
wymiana i przesyłanie wiadomości i informacji za pomocą platfor‑
my internetowej, umożliwianie dostępu do informacji w Interne‑
cie, udostępnianie portali w Internecie, połączenia konferencyjne,
przesyłanie wiadomości i obrazów za pośrednictwem komputerów,
agencje prasowe, zbieranie i dostarczanie wiadomości, zbieranie
i dostarczanie komunikatów prasowych, przesyłanie wiadomości, te‑
lekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, za‑
pewnianie i przydzielanie dostępu do baz danych udostępnianie in‑
ternetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych,
42 usługi produkcji lub wdrażania i udostępniania on‑line aplikacji
komputerowych, usługi związane z projektowaniem lub dostawą
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lub konfiguracją lub serwisowaniem i użyczaniem platform sprzęto‑
wych lub programowych i mieszanych niezbędnych do ich realizacji,
doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputero‑
wych, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzę‑
tu i oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące
komputerowych systemów informacyjnych, usługi doradcze i in‑
formacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzy‑
mywaniem oprogramowania komputerowego interaktywne usługi
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie
się swoimi treściami i obrazami w trybie online, przechowywanie da‑
nych elektronicznych, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci
elektronicznej w Internecie, umożliwianie tymczasowego użytko‑
wania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za po‑
średnictwem strony internetowej, wynajem oprogramowania i pro‑
gramów komputerowych, aktualizacja, projektowanie, konfiguracja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie baz
danych, programowanie oprogramowania do elektronicznego prze‑
twarzania danych, projektowanie i opracowywanie stron interneto‑
wych, konwersja danych i programów komputerowych, szyfrowanie,
deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych,
wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwa‑
rzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, admini‑
stracja serwerów.

(111) 306232
(220) 2016 11 02
(210) 463443
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE BROWARY SEZONOWE
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 05.11.15, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 306233
(220) 2017 08 03
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) PLAZA TOMASZ, Konin, PL.
(540) Wszystko dla PSA i KOTA AKITA PLAZA
(540)

(210) 474978

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, czerwony
(531) 03.01.08, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02,
26.04.15, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i sprzedaży hurtowej
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre‑
paratami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar‑
tykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze
ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z karmą
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w odniesieniu do zwierząt
żywych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami we‑
terynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
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w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzeda‑
ży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w odniesieniu do zwierząt żywych, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z karmą dla zwierząt.

(111) 306234
(220) 2017 08 28
(210) 475897
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski, PL.
(540) tb THERMAL BRACES
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.08, 26.02.08
(510), (511) 10 bandaże elastyczne, terapeutyczne bandaże usztyw‑
niające, opaski podtrzymujące, bandaże uciskowe do podtrzymy‑
wania części ciała, bandaże ortopedyczne, artykuły ortopedyczne,
ortezy.
(111) 306235
(220) 2016 09 07
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) FORSCHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) Forscher F
(540)

(210) 459883

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pompki napowietrzające do akwariów, alternatory
jako generatory prądu przemiennego, tłoki do amortyzatorów [czę‑
ści maszyn], aparaty do oczyszczania acetylenu, aparaty do skrawa‑
nia, atomizatory [maszyny], automaty do otwierania drzwi elektrycz‑
ne, automaty do sprzedaży, automaty do zamykania drzwi,
elektryczne, automatyczne kotwice wielohakowe do okrętownictwa,
mieszarki do betonu, bębny [części maszyn], maszyny do prania bie‑
lizny, maszyny do produkcji bituminu, brony, brzeszczoty pił [części
maszyn], maszyny do kapslowania butelek, maszyny do zamykania
butelek, urządzenia do korkowania butelek, przyrządy elektryczne
do woskowania i polerowania butów, maszyny do cerowania [łata‑
nia] odzieży, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicz‑
nego, krajalnice do chleba, chłodnice do silników, ciągniki ogrodowe
jednoosiowe, palniki gazowe do cięcia, reduktory ciśnienia [części
maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], zawory do ciśnienia
[części maszyn], tłoki do cylindrów, cylindry do maszyn, cylindry do
silników, cylindry drukarskie, maszyny do składania czcionek drukar‑
skich, maszyny do odlewania czcionek drukarskich, łożyska dla czo‑
pów, czopy jako części maszyn, czółenka jako części maszyn, maszy‑
ny i urządzenia elektryczne do czyszczenia, urządzenia do
czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnie‑
niem, pługi do zdejmowania darni, diamenty szklarskie jako części
maszyn, dławnice jako części maszyn, dłuta [przecinaki] do maszyn,
dłutownice, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu,
dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dój arki, kubki
udojowe do dój arek, maszyny drenarskie, maszyny do obróbki
drewna, drukarki 3D, drukarskie klisze, maszyny drukarskie, prasy
drukarskie, wałki drukarskie do maszyn, maszyny do drukowania na
cienkiej blasze, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania
drzwi [części maszyn], pneumatyczne urządzenia do otwierania i za‑
mykania drzwi [części maszyn], dystrybutory paliw dla stacji benzy‑
nowych, maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, ma‑
szyny dziewiarskie, dziurkarki [maszyny], dźwigi do pojazdów, dźwigi
samochodowe do samochodów ciężarowych, ejektory [wyrzutnie],
elektrody do urządzeń spawalniczych, elewatory rolnicze, etykieciar‑
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ki, maszyny dla farbiarstwa, rozpylacze do farb, fartuchy ochronne
maszyn, maszyny do filtrowania, filtry [części maszyn lub silników],
filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, filtry powietrza chłodnic silni‑
ków, maszyny do formowania maszynowego, formy [części maszyn],
maszyny do fotoskładu, frezarki, froterki do parkietów [elektryczne],
galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garncarskie
koła, garnki kondensacyjne jako części maszyn, generatory gazu,
gaźniki, dozowniki do gaźników, generatory elektryczności, genera‑
tory prądu, giętarki, gładziarki, gładziarki [maszyny], głowice cylin‑
drów do silników, głowice wiertnicze jako części maszyn, maszyny
dla górnictwa, świdry, grabie do zgrabiarek, maszyny do grawerowa‑
nia, gwinciarki do nakrętek, gwinciarki do śrub, maszyny do gwinto‑
wania, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, hamulcowe okładzi‑
ny inne niż do pojazdów, hamulcowe szczęki inne niż do pojazdów,
hydrauliczne silniki, hydrauliczne turbiny, imaki do narzędzi jako czę‑
ści maszyn, inkubatory do jaj, instalacje do mycia pojazdów, urządze‑
nia i maszyny introligatorskie [przemysłowe], iskrowniki zapłonowe,
kabestany, kafary jako maszyny, kalandry, kalandry parowe przeno‑
śne do tkanin, kartery do maszyn i silników, katalityczne konwertory,
młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, maszyny do kędzierza‑
wienia, maszyny do wyrabiania kiełbasy, klapowe zawory jako części
maszyn, elektryczne pistolety dozujące klej, maszynowe kolektory
do zbierania kamienia kotłowego, kolektory mułu i osadów [maszy‑
ny], koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła szlifierskie jako części
maszyn, maszynowe koła zamachowe, koła zębate [zespoły] maszy‑
nowe, kołowrotki [przędzenie], kołowroty, kombajny zbożowe, insta‑
lacje do kondesacji, kondensacyjne garnki jako części maszyn, kon‑
densatory pary jako części maszyn, kondensatory powietrzne,
konwertory dla stalowni, konwertory paliwa do silników spalino‑
wych, kopaczki jako maszyny, koparki [czerparki], koparki do rowów,
koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta do obuwia jako czę‑
ści maszyn, korbo wody do maszyn, motorów lub silników, korby jako
części maszyn, koronkarki jako maszyny, kosiarki
‑snopowiązałki,
ostrza do kosiarek, kosiarki jako maszyny, kosiarki ogrodowe jako ma‑
szyny, kosze samowyładowcze mechaniczne, koszyczki do łożysk
kulkowych, rury do kotłów jako części maszyn, kanały dymowe do
kotłów maszynowych, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych,
kotły maszynowe [parowe], kowarki, kozły łożyskowe do maszyn,
krajalnice jako maszyny, krosna jako urządzenia, szpule do krosien
tkackich, urządzenia kuchenne elektryczne do przygotowywania
żywności (do celów innych niż gotowanie), kultywatory jako maszy‑
ny, urządzenia do poruszania kurtyn sterowane elektrycznie, miechy
do kuźni, lance termiczne tlenowe [maszyny], lemiesze pługów, linki
sterownicze do maszyn lub silników, silniki dla lotnictwa, lutlampy
jako palniki do lutowania, przyrządy do lutowania gazowego, lutow‑
nice elektryczne, lutownice gazowe, łańcuchy napędowe inne niż do
pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, ło‑
żyska jako części maszyn, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska
kulkowe, łożyska z automatycznym smarowaniem, kozły łożyskowe
do maszyn, łuskarki ziarna, pistolety do malowania, urządzenia do
malowania, manipulatory przemysłowe jako maszyny, maselnice,
maszyny do produkcji masła, maszyny dla przędzalnictwa, maszyny
dla statków, maszyny do barwienia, maszyny do bielenia, maszyny
do budowy dróg, maszyny do mycia butelek, maszyny do napełnia‑
nia butelek, maszyny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki
szkła, maszyny do produkcji cukru, maszyny do produkcji wody mi‑
neralnej, maszyny do wyżymania bielizny jako suszarki, maszyny rol‑
nicze, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, skrzynki do matryc
drukarskich, matryce drukarskie, membrany do pomp, obrabiarki do
metalu, miechy jako części maszyn, mieszacze, mieszalniki, maszynki
do siekania mięsa, miksery jako maszyny, miksery elektryczne do ce‑
lów domowych, mizdrownice, maszyny dla mleczarstwa, młocarnie,
młotki jako części maszyn, młoty dźwigniowe, młoty elektryczne,
młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, młynki do mielenia mąki
jako maszyny, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki
domowe elektryczne, młyny jako maszyny, kamienie młyńskie, pralki
uruchamiane na monetę, rozruszniki nożne do motocykli, urządzenia
do mycia, naczynia wzbiorcze jako części maszyn, napełniarki, me‑
chanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, napędy pedało‑
we do maszyn do szycia, urządzenia elektromechaniczne do przygo‑
towywania napojów, narzędzia jako części maszyn, narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, urządzenia mechaniczne do nawijania,
nawijarki mechaniczne do rur giętkich, nicielnice tkackie, nitownice
jako maszyny, noże jako części maszyn, noże elektryczne, nożyce
elektryczne, nożyczki elektryczne, maszyny do wytwarzania obca‑
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sów, obieraczki jako maszyny, obrabiarki, maszyny do obrębiania,
obudowy maszyn, aparaty do oczyszczania acetylenu, odkurzacze,
oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków
dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, maszy‑
ny dla odlewnictwa, rozdrabniarki odpadków, urządzenia do zagęsz‑
czania do odpadków, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody pit‑
nej, odpylające instalacje do czyszczenia, instalacje centralne do
odpylania próżniowego, odrzutowe silniki inne niż do pojazdów lą‑
dowych, odśrodkowe pompy, odtłuszczacze jako maszyny, ogrodo‑
we ciągniki jednoosiowe, oplatarki jako maszyny, osie do maszyn,
osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, ostrza jako części ma‑
szyn, ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, ostrzarki narzędziowe
jako maszyny, maszyny do ostrzenia, otwieracze do puszek elek‑
tryczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, maszyny do
pakowania, pakowarki, oszczędzacze paliwa do silników, palniki ga‑
zowe, palniki gazowe do lutowania, maszyny do wytwarzania papie‑
ru, maszyny dla papiernictwa, maszyny przemysłowe do produkcji
papierosów, odolejacze parowe, parowe kalandry przenośne do tka‑
nin, silniki parowe, parowe walce drogowe, paski napędowe do wen‑
tylatorów silników, urządzenia i sprzęt elektryczny do pastowania
i froterowania, maszyny do wytwarzania past spożywczych, pasy do
maszyn, pasy do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników,
pasy napędowe do podnośników, prasy do paszy, mechaniczne po‑
dajniki do paszy dla zwierząt, maszyny do pielenia, młynki do pie‑
przu inne niż ręczne, pierścienie smarowe jako części maszyn, pier‑
ścienie tłokowe, stoły do pił jako części maszyn, piły jako maszyny,
piły łańcuchowe, pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], pisto‑
lety do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, aparatura do odłączania piwa pod ciśnieniem, pom‑
py do piwa, maszyny dla piwo warstwa, pługi, lemiesze do pługów,
pługi śnieżne, maszyny do płukania, pneumatyczne młoty, pneuma‑
tyczne przenośniki, pneumatyczne przenośniki rurowe, pneuma‑
tyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki jako czę‑
ści maszyn, podajniki mechaniczne paszy dla zwierząt, podajniki
papieru [drukarstwo], podajniki taśm jako maszyny, podgrzewacze
wody jako części maszyn, podnośniki, łańcuchy do podnośników
jako części maszyn, pasy napędowe do podnośników, urządzenia
podnośnikowe, podnośniki jako urządzenia, podnośniki jako windy,
podnośniki pneumatyczne, podnośniki zębatkowe, podstawy [staty‑
wy] maszyn, przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach
powietrznych, silniki do poduszkowców, pokrywy jako części ma‑
szyn, pokrywy (osłony) jako części maszyn, maszyny i urządzenia
elektryczne do polerki, suwnice pomostowe, pompki napowietrzają‑
ce do akwariów, membrany do pomp, pompy [części maszyn lub sil‑
ników], pompy [maszyny], pompy do instalacji grzewczych, pompy
na sprężone powietrze, pompy paliwowe samonastawne, pompy
powietrzne jako instalacje w warsztatach samochodowych, pompy
próżniowe [maszyny], krosna dla pończosznictwa, postrzygarki [ma‑
szyny], maszyny napowietrzę sprężone, powietrzne skraplacze, pral‑
ki, pralki uruchamiane monetą, prasownice, prasujące maszyny do
satynowania, prasy [maszyny do celo w przemysłowych], prasy do
wina, prasy filtracyjne, prasy koszowe, szczotki do prądnic prądu sta‑
łego, prądnice prądu stałego, prądotwórcze awaryjne agregaty, pro‑
wadnice do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki
dziurkarek, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinarki łukowe,
przecinarki [narzędzia mechaniczne], przeciwcierne łożyska do ma‑
szyn, przeciwcierne panewki do maszyn, przegrzewacze [kotły],
przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn,
przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, przekład‑
nie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu
obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki [maszyny],
przenośniki pneumatyczne, przesiewacze, przesiewacze [maszyny],
instalacje do przesiewania, przetrząsacze do siana, przędzarki, przy‑
cinarki, maszyny do procesu pudlarskiego, pulweryzatory [maszyny],
otwieracze do puszek elektryczne, instalacje ssące do pyłu [oczysz‑
czanie], maszyny do wykonywania naciągów rakiet do sportu, rampy
załadunkowe, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądo‑
wych, regulatory [części maszyn], regulatory prędkości [obrotów] do
maszyn i silników, ręczne narzędzia o napędzie innym niż ręczny, ro‑
boty [maszyny], roboty kuchenne elektryczne, maszyny do robót
ziemnych, rolnicze narzędzia inne niż o napędzie ręcznym, maszyny
do rafinacji ropy naftowej, rotacyjne prasy poligraficzne, dynama do
rowerów, maszyny do montażu rowerów, rozdrabniacze [maszyny]
do celów przemysłowych, rozdrabniarki [maszyny], rozdrabniarki od‑
padów, rozdrabniarki odpadów [maszyny], rozdzielające urządzenia
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elektryczne, rozdzielniki do maszyn tkackich, rozpylacze [maszyny],
rozpylacze do farb, rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne do mo‑
tocykli, rozruszniki silników, ruchome chodniki, maszyny do przerób‑
ki rudy, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury kotłów [części ma‑
szyn], samojezdne zamiatarki, schody ruchome, schody ruchome
[eskalatory], separatory, separatory para‑ olej [odolejacze pary], sepa‑
ratory wody, wciągarki do sieci [rybołówstwo], ostrza do sieczkarni,
sieczkarnie, siewniki jako maszyny, tłumiki do silników, silniki dla stat‑
ków, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki inne
niż do pojazdów lądowych, silniki na sprężone powietrze, silniki na‑
pędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki samolotowe, sita
[maszyny lub części maszyn], urządzenia do obróbki skóry, maszyny
do skrobania skór, skrzynie biegów inne niż do pojazdów lądowych,
skrzynki do matryc drukarskich, pierścienie smarowe [części ma‑
szyn], smarownice [części maszyn], smarownicze pompy, maszyny
do smołowania, snopowiązałki, maszyny do sortowania dla przemy‑
słu, sortownice, aparaty do spawania gazowe, spawarki elektryczne,
spawarki łukowe, spawarki elektryczne, sprężarki [maszyny], sprężar‑
ki do lodówek, sprężarki doładowujące, sprężyny [części maszyn],
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne
niż do pojazdów lądowych, spycharki, urządzenia do ssania powie‑
trza, maszyny do stemplowania, maszyny do stereotypii [poligrafia],
mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, ste‑
rownicze mechanizmy do maszyn i silników, sterowniki do wind, sto‑
jany [statory], stoły do maszyn, strugarki podłużne, maszynki do
strzyżenia sierści zwierząt, suporty [części maszyn], suszarki wirowe
[bez podgrzewania], szarparki [papiernictwo], szatkownice do wa‑
rzyw [maszyny], szczotki [części maszyn], szczotki elektryczne,
szczotki prądnic, szlifierki, maszyny do produkcji sznura, szpule [czę‑
ści maszyn], maszyny do szycia, maszyny do układania szyn, urządze‑
nia do szypułkowania, rozpylacze do ścieków, świdry górnicze, świ‑
dry wiertnicze [części maszyn], świece zapłonowe do silników
spalinowych, świece żarowe do silników Diesla, tamborki do maszyn
hafciarskich, tarcze szlifierskie [części maszyn], przenośniki taśmowe,
taśmy do kół pasowych, tkackie nicielnice, tłoki [części maszyn lub
silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do amortyzatorów [części
maszyn], tłoki do cylindrów, tłoki silników, tłumiki do silników, tłumiki
wydechu do silników, tokarki [narzędzia mechaniczne], maszyny do
budowy torów kolejowych, trzeparki elektryczne, turbiny hydraulicz‑
ne, turbiny inne niż do pojazdów lądowych, turbiny wiatrowe, turbo‑
sprężarki, urządzenia do rozprowadzania tuszu [drukarstwo], tympa‑
ny [części maszyn drukarskich], typografia (maszyny do typografii),
typograficzne prasy, maszyny do obróbki tytoniu, ubijaczki elek‑
tryczne do użytku domowego, ubijaki [maszyny], maszyny do ubija‑
nia, uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części‑maszyn],
uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urzą‑
dzenia do lutowania, elektryczne, urządzenia do napowietrzania na‑
pojów, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do zgazowy‑
wania/saturacji, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych,
walcarki, walce do walcarek, walce drogowe, wałeczkowe łożyska,
sprzęgła stałe wałów [maszyny], wały korbowe, łożyska do wałów
transmisyjnych, wały transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych,
barda do warsztatów tkackich, wciągarki do sieci [rybołówstwo],
wciągniki [części maszyn], wciągniki [wielokrążki], wentylatory do
silników, węglowe szczotki [elektryczność], wialnie, wiązarki do sia‑
na, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki, wiertar‑
ki ręczne elektryczne, wiertnicze urządzenia pływające lub niepły‑
wające, wieszaki [części maszyn], wilki do mięsa, windy inne niż
wyciągi narciarskie, prasy do wina, wirówki [maszyny], wirówki
[młynki], wirówki mleczarskie, maszyny dla włókiennictwa, separato‑
ry do wody, regulatory do wody zasilające, wodziki do maszyn dzie‑
wiarskich, wolne koła do pojazdów innych niż lądowe, wrębiarki do
węgla, wtryskiwacze do silników, urządzenia do wulkanizacji, wycią‑
gi [dźwigi], wyciągi kopalniane, wyciągi towarowe [w kopalniach],
wycinarki szczelin, wydechowe rury rozgałęźne do silników, wykoń‑
czarki, wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki
[walcarki deseniujące], urządzenia transportowe do załadunku i wy‑
ładunku, zamiatarki samojezdne, urządzenia przeciw zanieczyszcze‑
niom do silników, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych,
maszyny zasysania do celów przemysłowych, maszyny do zawijania
[pakowanie], zawory [części maszyn lub silników], zawory [części ma‑
szyn], zgrabiarki, zgrzeblarki, osprzęt do zgrzeblarek, zgrzewarki do
plastiku elektryczne [pakowanie], dmuchawy lub wentylatory do
sprężania, zasysania i transportu ziarna, łuskarki do ziarna, łuskarki
zboża, oczyszczalnie, złącza części silników, zmywarki naczyń, ma‑
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szyny do zszywania, żniwiarki, żniwiarki [koszenie], żurawie [urządze‑
nia do podnoszenia i wyciągania], żurawie masztowe, przesiewacze
do żużlu [maszyny], urządzenia elektromechaniczne do produkcji
żywności, 9 adaptory elektryczne, aerometry, aktynometry, akumu‑
latory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, akustycz‑
ne sygnalizatory, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwięko‑
we, alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów
optycznych], alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza,
anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy dla
chemii, aparaty kinematograficzne, aparaty fotograficzne, aparaty
roentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry [optyka],
urządzenia i przyrządy do astronomii, audiowizualne urządzenia dy‑
daktyczne, automaty biletowe, automaty muzyczne uruchamiane
monetą [szafy grające], automatyczne sekretarki, automatyczne sy‑
gnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne
wyłączniki czasowe [z wyłączeniem zegarmistrzostwa], balony mete‑
orologiczne, bankomaty, barometry, celki baterii, baterie anodowe,
baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do
pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysoko‑
napięciowe, betatrony, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia
do dziurkowania kart, błyskowe żarówki do lamp [fotografika], boje
do oznakowania torów wodnych, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, bu‑
sole, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, celowniki tele‑
skopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni
palnej, cewki dławikowe [impedancje], cewki elektromagnetyczne,
cewki elektryczne, karkasy na cewki elektryczne, chipy [układy scalo‑
ne], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych,
chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciem‑
nie fotograficzne, ciężarki do pionów, sygnalizatory automatyczne
spadku ciśnienia w oponach pojazdów, cyklotrony, czasomierze do
gotowania jajek [klepsydry], częstotliwościomierze, czujniki, czujniki
ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czuj‑
niki poziomu paliwa, czujniki znaczników [stolarstwo], czytniki do
sprzętu przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], den‑
symetry, aparatura do destylacji do celów naukowych, diody świecą‑
ce [LED], urządzenia elektryczne do dozorowania, urządzenia do do‑
zowania, dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia
sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany,
druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] telefoniczne, druty
[przewody] telegraficzne, druty ze stopów metali [bezpieczniki topi‑
kowe], aparatura do dyfrakcji [mikroskopia], dyktafony, dynamome‑
try [siłomierze], dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe
[audio‑wideo], dyski kompaktowe [CD – ROM‑y], dyski magnetyczne,
dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków
komputerowych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki
[urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne,
urządzenia do transmisji dźwięku, dźwignie [bezmiany] wag prze‑
suwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany [fotografi‑
ka], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do
celów przemysłowych, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne
[ekranopisy], elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektrycz‑
ne urządzenia kontrolno‑sterujące, elektryczne urządzenia pomiaro‑
we, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na pince
‑nez, etykietki na towarach elektroniczne, falomierze, wykrywacze
fałszywych monet, filmy [błony] naświetlone, rysunkowe filmy ani‑
mowane, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, filmy
kinematograficzne naświetlone, filtry [fotografika], filtry do masek do
oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, urządze‑
nia i przyrządy do fizyki, suszarki do klisz fotograficznych, fotokopiar‑
ki, fotometry, urządzenia do kontroli frankowania, futerały na przy‑
rządy i aparaturę fotograficzną, kryształy galenitu [detektory],
galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geode‑
zyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], gogle do uprawiania sportu, gra‑
mofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe
ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnaliza‑
cyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, urządzenia
do wymiany igieł gramofonowych, kodowane indentyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, induktory [elektryczność], inkubatory dla
kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do
zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy
przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe [informatyka], iskro‑
chrony, jeździeckie kaski, kable elektryczne, kable koncentryczne,
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kable optyczne [światłowody], kable rozruchowe do silników, kalku‑
latory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magne‑
tofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ra‑
tunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych,
karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne kodowane ma‑
gnetycznie, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalo‑
nym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski
jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu,
kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawia‑
tury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce strażackie, kodery
magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony
dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekom‑
presyjne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy
okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, dru‑
karki do komputerów, komputery przenośne, komputery przenośne
[podręczne], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura
elektryczna do komutacji, komutatory, kondensatory, kondensatory
elektryczne, kondensatory optyczne, przyrządy do kosmografii,
miarki krawieckie, krokomierze [pedometry], kuwety fotograficzne,
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, odzież
przeznaczona do użycia w laboratoriach, laboratoryjne wagi, lakto‑
densymetry, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia],
lampy ciemniowe [fotografika], lampy ciemniowe [fotografika], lam‑
py elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy elek‑
tronowe wzmacniające, lampy katodowe, lampy optyczne, lampy
roentgenowskie nie do celów medycznych, lampy wyładowcze elek‑
tryczne inne niż do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne ruro‑
we inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, latarnie
magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie optyczne, latarnie sygnali‑
zacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki
obrotów, liczydła, linijki [przyrządy miernicze], linki do pionów, liny
do sond, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, kombinezony
ochronne dla lotników, lunety celownicze do broni palnej, lupy
[optyka], lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuszki do
okularów, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, ma‑
gnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikują‑
ce, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń,
manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manometry, ma‑
ski do nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego od‑
dychania, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące,
maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych,
meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych mo‑
netami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mecha‑
nizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony,
membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, miarki
[przyrządy miernicze], miarki ciesielskie, miary, mierniki [przyrządy
pomiarowe], mierniki czasu naświetlania [światłomierze], migacze
[światła sygnalizacyjne], wyzwalacze migawki [fotografika], migawki
[fotografika], mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy,
mikrotomy, modemy, monitory [hardware komputerowy], monitory
[programy komputerowe], monitory ekranowe, urządzenia do mon‑
tażu filmów kinematograficznych, motopompy strażackie, myszy [in‑
formatyka], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektro‑
nicznych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe [informatyka],
napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyj‑
ne do przewodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory [poziomni‑
ce, przyrządy do ustalania linii poziomej], noniusze, nośniki do reje‑
stracji dźwięku, nośniki informacji magnetyczne, nośniki informacji
optyczne, nośniki płyt ciemniowych [fotografika], notesy elektro‑
niczne, maski do nurkowania, obciążenia do urządzeń świetlnych,
obciążniki do sond, obiektywy [soczewki] [optyka], obiektywy [so‑
czewki] do astrofotografii, obuwie zabezpieczające przed wypadka‑
mi, promieniowaniem i ogniem, obwody drukowane, ochraniacze
przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów, ochronne maski,
ociekacze do suszenia prac fotograficznych [suszarki], odbiorniki
[audio‑i wideo], suszarki do odbitek fotograficznych, urządzenia do
nabłyszczania odbitek fotograficznych, odgromniki, przyrządy do
pomiaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, od‑
twarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do
ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież chro‑
niąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kulo‑
odporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, odzież
chroniąca przed ogniem, przełączniki ogniw [elektryczność], ogniwa
fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki [elektryczność],
ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary [optyka],
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okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomie‑
rze [omometry], oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okula‑
rów, oprawki do pince‑nez, oprogramowanie komputerowe, nagra‑
ne, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], oscylografy, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, osłony obiek‑
tywów [optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające
twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, ozonizatory
[ozonatory], pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń la‑
boratoryjnych, pierścienie kalibrujące, łańcuszki do pince‑nez, sznu‑
reczki do pince‑nez, pince‑nez [binokle], piorunochrony, pipety, pi‑
rometry, plandeki ratownicze, planimetry, pliki graficzne do
ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, plotery [pisaki x‑y], płytki krzemowe [ob‑
wody scalone] półprzewodnikowe, płyty do akumulatorów elek‑
trycznych, płyty fonograficzne, pochylniki [eklimetry], pochyłomie‑
rze, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do
użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki
na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane,
pompy strażackie, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do
identyfikacji przewodów elektrycznych, wskaźniki poziomu wody,
poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomie‑
rze do pojazdów, probówki, procesory [centralne jednostki przetwa‑
rzania], procesory tekstu, programy gier komputerowych, programy
komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagra‑
ne, programy sterujące komputerowe nagrane, urządzenia zabezpie‑
czające przed promieniowaniem nie do celów medycznych, prostow‑
niki, prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych,
próżniomierze, pryzmaty [optyka], przeglądarki jaj, przekaźniki elek‑
tryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektrycz‑
ność], przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt
nadawczo‑odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki elek‑
tryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody ma‑
gnetyczne, aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza [fotografi‑
ka], ramki do przezroczy fotograficznych, przyciski do dzwonków,
przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania
odległości, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy matema‑
tyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrzą‑
dy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe,
przysłony [fotografika], przyspieszeniomierze, publikacje elektronicz‑
ne [moduły ładowalne], pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki
przełącznikowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe],
radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki do
przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory [elektryczność], refrak‑
tometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory
prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestrato‑
ry przebytej drogi [w kilometrach] dla pojazdów, rejestratory przeby‑
tej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania
powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, retorty,
rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rękawice azbe‑
stowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemy‑
słowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, różdżki dla różdż‑
karzy, rurki kapilarne, rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do
celów naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpie‑
czeństwa, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpie‑
czające przed wypadkami, skanery [informatyka], skarpetki podgrze‑
wane elektrycznie, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przybory
do pomiaru grubości skóry wyprawionej, skrzynki akumulatorowe,
skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki na baterie, skrzynki
rozdzielcze [elektryczność], słuchawki na uszy, słuchawki telefonicz‑
ne, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], soczewki korekcyjne
[optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary [hydrolokatory],
maszyny i urządzenia do sondowania, sondy [radarowe lub ultradź‑
więkowe], sondy do celów naukowo
‑badawczych, spektrografy,
spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urzą‑
dzenia przetwarzania danych], sprzęgacze akustyczne, sprzęt do ga‑
szenia ognia, sprzęt komputerowy, sprzęt radiotelefoniczny, stacje
taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do
aparatów fotograficznych, stereoskopy, instalacje elektryczne do
zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, stojaki do retort,
stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], osłony azbestowe dla stra‑
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żaków, styki elektryczne, suszarki klisz [fotografia], suwaki logaryt‑
miczne, suwmiarki, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechanicz‑
na, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania
i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy
rozdzielcze [elektryczność], szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, szkło pokryte powłoką
przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów, szpule [foto‑
grafika], szyldy [znaki] mechaniczne, szyldy [znaki] świecące, ściem‑
niacze światła [regulatory] elektryczne, śruby mikrometryczne do in‑
strumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice
ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elek‑
tryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyj‑
ne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, takso‑
metry, taktomierze [metronomy], tarcze odblaskowe noszone na
ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do
czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, ta‑
śmy magnetyczne, przyrządy rozmagnesowujące do taśm magne‑
tycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, taśmy wideo,
telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony bezprzewodowe, telefo‑
ny komórkowe, telefony przenośne, telegrafy [aparaty], telekopiarki,
teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych, termo‑
staty, termostaty do pojazdów, totalizatory, transformatory elek‑
tryczne, transformatory podnoszące napięcie, translatory elektro‑
niczne kieszonkowe, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy
ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym
samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, trzepaczki stra‑
żackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, tworniki [elektryczność], tyczki, łaty [przyrządy po‑
miarowe], tygle [laboratoryjne], tygle probiercze do kupelacji [labo‑
ratoryjne], ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty do telefonów
komórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterfe‑
rencyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne‑nie do celów
medycznych, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych,
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urzą‑
dzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do
cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urzą‑
dzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destyla‑
cji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urządze‑
nia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do
fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głoso‑
wania, urządzenia do katodowania używane przy zabezpieczaniu
przed korozją, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do
kontroli stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia do li‑
czenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulato‑
rów elektrycznych, urządzenia do montażu filmów kinematograficz‑
nych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do
ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod
wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów
precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do po‑
miaru prędkości [fotografika], urządzenia do powiększania [fotogra‑
fia], urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządze‑
nia do rysowania wykrojów krawieckich, urządzenia do stereoskopii,
urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia
odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urzą‑
dzenia do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do zapew‑
nienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia elektrodyna‑
miczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do
zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektrycz‑
ne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne,
urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do
celów innych niż medyczne, urządzenia i przyrządy do ważenia, urzą‑
dzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geo‑
dezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ra‑
townictwa, urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody,
urządzenia kadrujące do przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia nawigacyjne dla po‑
jazdów [komputery pokładowe], urządzenia podpowiadające dla
prezenterów telewizyjnych [sufler telewizyjny, prompter], urządzenia
pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia radiologiczne do ce‑
lów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyj‑
ne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające
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przed promieniowaniem nie do celów medycznych, urządzenia za‑
wierające wizjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, wagi,
wagi do listów, wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autop‑
sji [badania mikroskopowe], wariometry, węże gaśnicze, wideofony,
wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [juda‑
sze], woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaź‑
niki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu
wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki
temperatury, wtyczki, gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne],
wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze [detektory], wykrywacze
dymu, wykrywacze dymu, wykrywacze przedmiotów metalowych
stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne, wyłącz‑
niki zdalnie sterowane, tarcze odblaskowe, noszone na ubraniu,
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, wyroby optyczne, wy‑
sokościomierze, wyzwalacze migawek [fotografia], wzmacniacze,
wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływa‑
ków, zaciski przewodów [elektryczność], zamki elektryczne, zatyczki
do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki
elektromagnetyczne], zawory elektromagnetyczne [przełączniki],
aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami,
aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów medycznych,
filmy do zdjęć roentgenowskich naświetlone, zegary kontrolne [cza‑
somierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania re‑
flektorów punktowych, zespoły nadawcze [telekomunikacja], zesta‑
wy głośnomówiące do telefonów, złącza [elektryczność], złącza do
przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki [elektrycz‑
ność], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, zna‑
ki nawigacyjne świetlne.

(111) 306236
(220) 2016 09 26
(210) 461994
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) ŁUCZAK JACEK BLACK JACK GROUP, Pabianice, PL.
(540) THE MOCCA JACK
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie czekolady, ka‑
kao, herbaty, kawy, słodycze, słodycze na bazie lub zawierające kawę,
kakao lub czekoladę, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów obejmujących: mleko, produkty mleczne, napoje mleczne,
kawa, herbata, kakao, napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty,
kawy, słodycze, słodycze na bazie lub zawierające kawę, kakao lub
czekoladę, napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owoco‑
we, warzywne i owocowo‑warzywne, syropy owocowe, wody mi‑
neralne i gazowane, piwo, napoje alkoholowe, w sposób umożliwia‑
jący ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach,
w Internecie, na stoiskach handlowych, podczas targów, pokazów
i podobnych okoliczności oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, rekla‑
ma wyżej wymienionych towarów, 43 usługi kawiarniane i barowe,
restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie.
(111) 306237
(220) 2016 11 24
(210) 464353
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) WĄSIEL PIOTR, CORA EDWARD PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
TRANSPORTOWYCH TAXI‑DRIVER SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) Mega
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 39 transport samochodowy.
(111) 306238
(220) 2016 11 28
(210) 464465
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 25
(732) OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) e‑dukacja.pl
(510), (511) 35 publikacja treści reklamowych, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 41 edukacja
i szkolenia w zakresie nauk medycznych, w szczególności farmacji,
edukacja on‑line za pomocą Internetu i ekstranetu, szkolenia on‑line,
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dostarczanie informacji edukacyjnych, elektroniczna publikacja tek‑
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, informacje i wia‑
domości on‑line w dziedzinie szkoleń zawodowych, opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, udostępnianie kursów szkoleniowych dla farmaceu‑
tów, usługi edukacyjne dla dorosłych z zakresu nauk medycznych,
w szczególności farmacji, warsztaty w celach edukacyjnych i szkole‑
niowych, zapewnianie kursów doskonalenia zawodowego z zakresu
nauk medycznych, w szczególności farmacji, zapewnienia testów
edukacyjnych i ocen on‑line, szkolenia ciągłe farmaceutów, szkole‑
nia farmaceutyczne on‑line, organizowanie seminariów i konferencji
edukacyjnych.

(111) 306239
(220) 2016 12 23
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) KONDEK DOMINIK, Busko‑Zdrój, PL.
(540) M mediasphere ADVERTISING STUDIO
(540)

(210) 465601

Kolor znaku: niebieski, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych, agencja re‑
klamowa, reklama, reklama zewnętrzna.
(111) 306240
(220) 2017 01 19
(210) 466428
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 11
(732) FUNDACJA INTELLIGENT TECHNOLOGIES, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.03.23, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do
pojazdów, akustyczne sygnalizatory, alarmy, alarmy antywłamanio‑
we, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady części składowe
przyrządów optycznych, alkoholomierze, amperomierze, analizatory
powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura i przy‑
rządy dla chemii, aparaty kinematograficzne, aparaty fotograficzne,
aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry
optyka, urządzenia i przyrządy do astronomii, audiowizualne urzą‑
dzenia dydaktyczne, automaty biletowe, automaty muzyczne uru‑
chamiane monetą szafy grające, automatyczne sekretarki, automa‑
tyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów,
automatyczne wyłączniki czasowe z wyłączeniem zegarmistrzostwa,
balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie celki, bate‑
rie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie
elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne,
baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki topikowe, biuro‑
we urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe żarówki do lamp
‑fotografika, boje do oznakowania torów wodnych, boje sygnaliza‑
cyjne, boje znakowe oznakowanie torów wodnych, bransoletki
identyfikacyjne kodowane magnetyczne, brzęczyki, busole, celki
akumulatorowe, celowniki fotograficzne, celowniki teleskopowe do
broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki
dławikowe impedancje, cewki elektromagnetyczne, cewki elektrycz‑
ne, karkasy na cewki elektryczne, chipy układy scalone, chipy z ko‑
dem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy
aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie, ciemnie fotograficz‑
ne, ciężarki do pionów, ciśnienie w oponach pojazdów sygnalizatory
automatyczne spadku, cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek
klepsydry, częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki
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mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu pali‑
wa, czujniki znaczników‑stolarstwo, czytniki sprzęt przetwarzania
danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych,
dalekopisy, dalmierze, odległościomierze, densymetry, densytome‑
try, destylacja aparatura do celów naukowych, diody świecące LED,
urządzenia elektryczne do dozorowania, urządzenia do dozowania,
dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne urządzenia sygnalizacyj‑
ne, drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany, druty przewo‑
dy elektryczne, druty przewody telefoniczne, druty przewody tele‑
graficzne, druty ze stopów metali bezpieczniki topikowe, dyfrakcja
aparatura do mikroskopia, dyktafony, dynamometry siłomierze, dys‑
ki do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audiowideo, dyski kom‑
paktowe CD‑ROMy, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dysze
wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki urządzenia ostrzegające,
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji
dźwięku, dźwignie bezmiany wag przesuwnikowych, dźwigniowe
wagi przesuwnikowe, ekrany fotografika, ekrany fluoryzujące, ekrany
projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, elektro‑
lizery, elektroniczne pióra świetlne ekranopisy, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy rzutniki, ergometry,
etui na okulary, etui na pincenez, etykietki na towarach elektronicz‑
ne, falomierze, wykrywacze fałszywych monet, filmy błony naświe‑
tlone, filmy animowane rysunkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy ry‑
sunkowe animowane, filtry fotografika, filtry do masek do oddycha‑
nia, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fizyka urządzenia
i przyrządy, fotograficzne suszarki do klisz, fotokopiarki, fotometry,
urządzenia do kontroli frankowania, futerały na przyrządy i aparatu‑
rę fotograficzną, galenit kryształy detektory, galwanometry, gaśnice,
gazometry urządzenia pomiarowe, geodezyjne taśmy miernicze, gę‑
stościomierze, głośniki, gniazdka wtyczki i inne kontakty złącza elek‑
tryczne, gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulato‑
rów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki du
przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie,
hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł gramo‑
fonowych, identyfikacyjne bransoletki kodowane magnetyczne, in‑
duktory elektryczność, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesa‑
mi przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inter‑
fejsy komputerowe informatyka, iskrochrony, jeździeckie kaski, kable
elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne światłowody, ka‑
ble rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe,
kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne,
kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowa‑
nia podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych,
karty magnetyczne zakodowane magnetycznie, karty magnetyczne
zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kase‑
ty wideo, kasety wideo z grami, kaski ochronne, kaski ochronne dla
uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze przyrządy
pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry czasomierze, koce
strażackie, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne branso‑
letki magnetyczne, kolektory elektryczne, kola ratunkowe, kombine‑
zony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory de‑
kompresyjne, kompaktowe dyski audiowideo, kompaktowe dyski CD
ROMy, komparatory, kompasy przyrządy pomiarowe, kompasy okrę‑
towe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki do
komputerów, komputery przenośne, komputery przenośne pod‑
ręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, komutacja aparatu‑
ra elektryczna do, komutatory, kondensatory, kondensatory elek‑
tryczne, kondensatory optyczne, przyrządy do kosmografii,
krawiectwo miarki, krokomierze pedometry, kuwety fotograficzne,
kwasomierze aerometry, kwasomierze do akumulatorów, odzież
przeznaczona do użycia w laboratoriach, laboratoryjne wagi, lakto‑
densymetry, laktometry mlekomierze, lampy błyskowe fotografia,
lampy ciemniowe fotografika, lampy ciemniowe fotografika, lampy
elektronowe, lampy elektronowe próżniowe radio, lampy elektrono‑
we wzmacniające, lampy katodowe, lampy optyczne, lampy rentge‑
nowskie nie do celów medycznych, lampy wyładowcze elektryczne
inne niż do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne rurowe inne
niż do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, latarnie magicz‑
ne aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne,
lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów,
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liczydła, linijki przyrządy miernicze, linki do pionów, liny do sond,
logi instrumenty pomiarowe, lornetki, kombinezony ochronne dla
lotników, lunety celownicze do broni palnej, lupy optyka, lusterka
optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łączniki
elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmo‑
we, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne
nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanima‑
cyjne przyrządy dydaktyczne, manometry, maski do nurkowania,
maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maski
ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące,
maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych,
meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych mo‑
netami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mecha‑
nizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony,
membrany akustyka, membrany do aparatury naukowej, miarki
przyrządy miernicze, miarki ciesielskie, miary, mierniki przyrządy po‑
miarowe, mierniki czasu naświetlania światłomierze, migacze światła
sygnalizacyjne, migawki wyzwalacze – fotografika, migawki fotogra‑
fika, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikroto‑
my, modemy, monitory hardware komputerowy, monitory programy
komputerowe, monitory ekranowe, urządzeniu do montażu filmów
kinematograficznych, motopompy strażackie, myszy informatyka,
nadajniki telekomunikacja, nadajniki sygnałów elektronicznych, na‑
kolanniki dla robotników, napędy dyskowe informatyka, napędy dys‑
ków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do prze‑
wodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory poziomnice przyrządy
do ustalania linii poziomej, noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku,
nośniki informacji magnetyczne, nośniki informacji optyczne, nośni‑
ki płyt ciemniowych fotografika, notesy elektroniczne, nurkowanie
maski do, obciążenia do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond,
obiektywy soczewki optyka, obiektywy soczewki do astrofotografii,
obuwie zabezpieczające przed wypadkami promieniowaniem
i ogniem, obwody drukowane, ochraniacze przed udarem napięcio‑
wym, ochraniacze zębów, ochronne maski, ociekacze do suszenia
prac fotograficznych suszarki, odbiorniki audio i wideo, odbitki foto‑
graficzne suszarki do, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotogra‑
ficznych, odgromniki, przyrządy do pomiaru odległości, odtwarza‑
cze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych,
odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chro‑
niąca przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami napromie‑
niowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do
użycia w laboratoriach, ogień odzież chroniąca przed, ogniwa
przełączniki‑elektryczność, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwa‑
niczne, ograniczniki elektryczność, ogrodzenia zelektryfikowane,
oktanty, okulary, łańcuszki do okularów, okulary optyka, okulary
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze omo‑
metry, oporniki elektryczne rezystory, oprawki do okularów, oprawki
do pincenez, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne no‑
śniki danych, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne
światłowody, oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony
dla strażaków azbestowe, osłony końcówek wyjść elektrycznych,
osłony obiektywów optyka, osłony przeciwodblaskowe, osłony za‑
bezpieczające twarze robotników, osobiste urządzenia stereofonicz‑
ne, baterie do oświetlenia, ozonizatory ozonatory, pamięci kompute‑
rowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, parkometry, pasy bezpieczeństwa inne niż do
siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe,
peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kali‑
brujące, łańcuszki do pincenez, sznureczki do pincenez, pincenez bi‑
nokle, piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, plani‑
metry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery pisaki
xy, płytki krzemowe obwody scalone półprzewodnikowe, pojemniki
na płytki mikroskopowe, płyty do akumulatorów elektrycznych, pły‑
ty fonograficzne, pochylniki eklimetry, pochyłomierze, podkładki
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płyt‑
ki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, naczy‑
nia szklane do pomiarów, pompy strażackie, powłoki osłony kabli
elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
wskaźniki poziomu wody, poziomnice, poziomnice rtęciowe, pół‑
przewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory
centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, programy gier
komputerowych, programy komputerowe software ładowalny, pro‑
gramy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
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nagrane, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie
do celów medycznych, prostowniki, prostowniki prądu, przyrządy
i urządzenia do prób materiałowych, próżniomierze, pryzmaty opty‑
ka, przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektrycz‑
ne, przemienniki inwertory elektryczność, przenośne odtwarzacze
mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo‑odbiorczy, przetwor‑
nice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne,
przewody elektryczne, przewody magnetyczne, aparatura kadrująca
do przezroczy, przezrocza fotografika, przezrocza fotograficzne ram‑
ki do, przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych,
przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznaczania
azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne,
przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwa‑
cyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony fotografika, przyspieszenio‑
mierze, publikacje elektroniczne moduły ładowalne, pulpity roz‑
dzielcze elektryczność, puszki przełącznikowe elektryczność, radary,
radia odbiorniki radiowe, radia samochodowe, radio pagery, ramio‑
na gramofonowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, re‑
duktory elektryczność, refraktometry, refraktory, regulatory napięcia
do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świa‑
teł scenicznych, rejestratory przebytej drogi w kilometrach dla pojaz‑
dów, rejestratory przebytej drogi w milach dla pojazdów, reostaty,
respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztuczne‑
go oddychania, retorty, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku
wiatru, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice
dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi
do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami,
różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rzutniki do slajdów, sacharome‑
try, satelity do celów naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry,
siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed
wypadkami, skanery informatyka, skarpetki podgrzewane elektrycz‑
nie, skóra przyrządy do mierzenia grubości, skóry wyprawione przy‑
bory do pomiaru grubości, skrzynki akumulatorowe, skrzynki do
przyłączy elektryczność, skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze
elektryczność, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, soczewki
zestawy wzierniki okulary, soczewki korekcyjne optyka, soczewki
optyczne, solomierze, sonary hydrolokatory, maszyny i urządzenia
do sondowania, sondy radarowe lub ultradźwiękowe, sondy do ce‑
lów naukowo‑badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany
do pomiarów gwintów, sprzęgacze urządzenia przetwarzania da‑
nych, sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt kom‑
puterowy, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, stacje
taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do
aparatów fotograficznych, stereoskopy, instalacje elektryczne do ste‑
rowania zdalne procesami przemysłowymi, stojaki do retort, stoliki
miernicze przyrządy geodezyjne, osłony azbestowe dla strażacy, sty‑
ki elektryczne, suszarki klisz fotografia, suwaki logarytmiczne, suw‑
miarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe nie‑
wybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny,
szafki na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze elektryczność,
szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła optyczne,
szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność,
sznureczki do okularów, szpule fotografika, szyldy znaki mechanicz‑
ne, szyldy znaki świecące, ściemniacze światła regulatory elektrycz‑
ne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła bły‑
skowe sygnały świetlne, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice
połączeń, tablice rozdzielcze elektryczność, tablice sterownicze elek‑
tryczność, tablice sygnalizacyjne świetlne lub mechaniczne, tace la‑
boratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze metronomy, tar‑
cze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom
drogowym, taśmy do czyszczenia głowic nagrywanie, taśmy do reje‑
stracji dźwięku, taśmy magnetyczne, przyrządy rozmagnesowujące
do taśm magnetycznych, taśmy magnetyczne stacje dla kompute‑
rów, taśmy wideo, telefoniczne słuchawki, telefoniczne urządzenia
nadawcze, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony
przenośne, telegrafy aparaty, telekopiarki, teleskopy, teodolity, ter‑
mometry nie do celów medycznych, termostaty, termostaty do po‑
jazdów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory
podnoszące napięcie, translatory elektroniczne kieszonkowe, trans‑
pondery, tranzystory elektronika, tratwy ratunkowe, triody napięcio‑
we, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do
aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników,
tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki elek‑
tryczność, tyczki łaty przyrządy pomiarowe, tygle laboratoryjne, ty‑
gle probiercze do kupelacji laboratoryjne, ubiory chroniące przed
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ogniem, uchwyty do telefonów komórkowych, układy scalone, ury‑
nometry, urządzenia antyinterferencyjne elektryczność, urządzenia
diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do analizy inne
niż do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do
analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do po‑
jazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt
fonograficznych, urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych,
urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do
fakturowania, urządzenia do fermentacji urządzenia laboratoryjne,
urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządze‑
nia do głosowania, urządzenia do katodowania używane przy zabez‑
pieczaniu przed korozją, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej,
urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowa‑
nia akumulatorów elektrycznych, urządzenia do montażu filmów ki‑
nematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotogra‑
ficznych, urządzenia do namierzania dźwięku sonometry, urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do
ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precy‑
zyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru
prędkości fotografika, urządzenia do powiększania fotografia, urzą‑
dzenia do przelewania przepompowania tlenu, urządzenia do prze‑
twarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządze‑
nia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do
rozmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do rysowa‑
niu wykrojów krawieckich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do
sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek foto‑
graficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do waże‑
nia, urządzenia do wyważania, urządzenia do zapewnienia bezpie‑
czeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia elektrodynamiczne do
zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego
sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdal‑
nego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne, urządzenia
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów innych
niż medyczne, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przy‑
rządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urzą‑
dzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urzą‑
dzenia jonizujące nie do powietrza i wody, urządzenia kadrujące do
przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów komputery pokła‑
dowe, urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych
sufler telewizyjny prompter, urządzenia pomiarowe, urządzenia pro‑
jekcyjne, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urzą‑
dzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej czę‑
stotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie
do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne,
urządzenia zdalnego sterowania, wagi, wagi do listów, wagi laborato‑
ryjne, wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji badania
mikroskopowe, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościo‑
mierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi judasze, woltomierze,
wskaźniki ciśnienia rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zawo‑
rach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości,
wskaźniki nachylenia spadku, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki
prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury,
wtyczki gniazdka i inne kontakty złącza elektryczne, wyjścia bezpie‑
czeństwa, wykrywacze detektory, wykrywacze dymu, wykrywacze
przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wy‑
łączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, tarcze odblasko‑
we noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
wyroby optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek fotogra‑
fia, wzmacniacze, wzorniki przyrządy pomiarowe, zaciski do nosa dla
nurków i pływaków, zaciski przewodów elektryczność, zamki elek‑
tryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetycz‑
ne przełączniki elektromagnetyczne, zawory elektromagnetyczne
przełączniki, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania
sygnałami, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania
zwrotnicami kolejowymi, zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów
medycznych, filmy naświetlone do zdjęć rentgenowskich, zegary kon‑
trolne czasomierze rejestrujące, zelektryfikowane szyny do zawiesza‑
nia reflektorów punktowych, zespoły nadawcze telekomunikacja, ze‑
stawy głośnomówiące do telefonów, złącza elektryczność, złącza do
przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki elektryczność,
znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawi‑
gacyjne świetlne.
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(111) 306241
(220) 2017 01 31
(210) 466925
(151) 2018 01 04
(441) 2017 03 20
(732) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin, PL.
(540) alpinus
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torby, torby turystyczne, torby sportowe, torby alpi‑
nistyczne, torby podróżne, torby plażowe, kufry, kijki do trekkingu,
parasole, parasolki, plecaki, plecaki turystyczne, pokrowce na odzież,
teczki, sakwy i sakiewki, walizki, worki żeglarskie, 22 brezenty, daszki
do namiotów, daszki do użytku w wędkarstwie, ekrany do ochrony
przed wiatrem, hamaki, kapoki, namioty, namioty kempingowe, nie‑
przemakalne osłony na śpiwory, liny niemetalowe, plandeki, sznury,
tekstylia z nieprzetworzonych włókiem, torby do pakowania z mate‑
riałów tekstylnych, torby płócienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło‑
wy, odzież sportowa i turystyczna, obuwie sportowe i turystyczne,
nakrycia głowy sportowe i turystyczne, bielizna sportowa i turystycz‑
na, czepki kąpielowe, kombinezony sportowe, ocieplacze, owijacze,
paski, rękawice sportowe i turystyczne, szaliki, 28 artykuły gimna‑
styczne i sportowe, gry towarzyskie i sportowe, zabawki, zabawki
dmuchane, zabawki do wody, zabawki do jeżdżenia bez napędu sil‑
nikowego, gry sportowe, sprzęt sportowy, ochraniacze do uprawia‑
nia sportu, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej toreb, toreb turystycznych, toreb sportowych,
toreb alpinistycznych, toreb podróżnych, toreb plażowych, kufrów,
kijków do trekkingu, parasoli, parasolek, plecaków, plecaków tury‑
stycznych, pokrowców na odzież, teczek, sakw i sakiewek, walizek,
worków żeglarskich, brezentów, daszków do namiotów, daszków
do użytku w wędkarstwie, ekranów do ochrony przed wiatrem, ha‑
maków, kapoków, namiotów, namiotów kempingowych, nieprze‑
makalnych osłon na śpiwory, lin niemetalowych, plandek, sznurów,
tekstyliów z nieprzetworzonych włókien, toreb do pakowania z ma‑
teriałów tekstylnych, toreb płóciennych, odzieży, obuwia, nakryć gło‑
wy, odzieży sportowej i turystycznej, obuwia sportowego i turystycz‑
nego, nakryć głowy sportowych i turystycznych, bielizny sportowej
i turystycznej, czepków kąpielowych, kombinezonów sportowych,
ocieplaczy, owijaczy, pasków, rękawic sportowych i turystycznych,
szalików, artykułów gimnastycznych i sportowych, gier towarzyskich
i sportowych, zabawek, zabawek dmuchanych, zabawek do wody,
zabawek do jeżdżenia bez napędu silnikowego, gier sportowych,
sprzętu sportowego, ochraniaczy do uprawiania sportu, urządzeń
do ćwiczeń fizycznych, artykułów gimnastycznych i sportowych, gier
towarzyskich i sportowych, zabawek, zabawek dmuchanych, zaba‑
wek do wody, zabawek do jeżdżenia bez napędu silnikowego, gier
sportowych, sprzętu sportowego, ochraniaczy do uprawiania sportu,
urządzeń do ćwiczeń fizycznych.
(111) 306242
(220) 2017 01 31
(210) 466926
(151) 2018 01 18
(441) 2017 03 20
(732) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin, PL.
(540) alpinus
(510), (511) 18 torby, torby turystyczne, torby sportowe, torby alpi‑
nistyczne, torby podróżne, torby plażowe, kufry, kijki do trekkingu,
parasole, parasolki, plecaki, plecaki turystyczne, pokrowce na odzież,
teczki, sakwy i sakiewki, walizki, worki żeglarskie, 22 brezenty, daszki
do namiotów, daszki do użytku w wędkarstwie, ekrany do ochrony
przed wiatrem, hamaki, kapoki, namioty, namioty kempingowe, nie‑
przemakalne osłony na śpiwory, liny niemetalowe, plandeki, sznury,
tekstylia z nieprzetworzonych włókiem, torby do pakowania z mate‑
riałów tekstylnych, torby płócienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło‑
wy, odzież sportowa i turystyczna, obuwie sportowe i turystyczne,
nakrycia głowy sportowe i turystyczne, bielizna sportowa i turystycz‑
na, czepki kąpielowe, kombinezony sportowe, ocieplacze, owijacze,
paski, rękawice sportowe i turystyczne, szaliki, 28 artykuły gimna‑
styczne i sportowe, gry towarzyskie i sportowe, zabawki, zabawki
dmuchane, zabawki do wody, zabawki do jeżdżenia bez napędu sil‑
nikowego, gry sportowe, sprzęt sportowy, ochraniacze do uprawia‑
nia sportu, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej toreb, toreb turystycznych, toreb sportowych,
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toreb alpinistycznych, toreb podróżnych, toreb plażowych, kufrów,
kijków do trekkingu, parasoli, parasolek, plecaków, plecaków tury‑
stycznych, pokrowców na odzież, teczek, sakw i sakiewek, walizek,
worków żeglarskich, brezentów, daszków do namiotów, daszków
do użytku w wędkarstwie, ekranów do ochrony przed wiatrem, ha‑
maków, kapoków, namiotów, namiotów kempingowych, nieprze‑
makalnych, osłon na śpiwory, lin niemetalowych, plandek, sznurów,
tekstyliów z nieprzetworzonych włókien, toreb do pakowania z ma‑
teriałów tekstylnych, toreb płóciennych, odzieży, obuwia, nakryć gło‑
wy, odzieży sportowej i turystycznej, obuwia sportowego i turystycz‑
nego, nakryć głowy sportowych i turystycznych, bielizny sportowej
i turystycznej, czepków kąpielowych, kombinezonów sportowych,
ocieplaczy, owijaczy, pasków, rękawic sportowych i turystycznych,
szalików, artykułów gimnastycznych i sportowych, gier towarzyskich
i sportowych, zabawek, zabawek dmuchanych, zabawek do wody,
zabawek do jeżdżenia bez napędu silnikowego, gier sportowych,
sprzętu sportowego, ochraniaczy do uprawiania sportu, urządzeń
do ćwiczeń fizycznych, artykułów gimnastycznych i sportowych, gier
towarzyskich i sportowych, zabawek, zabawek dmuchanych, zaba‑
wek do wody, zabawek do jeżdżenia bez napędu silnikowego, gier
sportowych, sprzętu sportowego, ochraniaczy do uprawiania sportu,
urządzeń do ćwiczeń fizycznych.

(111) 306243
(220) 2017 02 13
(210) 467532
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Specialite SZYNKA TRADYCYJNIE WĘDZONA W CIEPŁYM
DYMIE BUKOWO
‑OLCHOWYM PRZYPRAWIANA DO SMAKU
CZOSNKIEM, SOLĄ I PIEPRZEM 100g WYROBU WYPRODUKOWANO
ZE 112g SZYNKI WIEPRZOWEJ 100%
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, beżowy, brązowy, biały, czerwony,
zielony, pomarańczowy, różowy, czarny
(531) 03.04.18, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.15, 05.03.13,
05.03.14, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny i wędzonki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
wędlin i wędzonek, doradztwo w sprawie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowa‑
nia i dystrybucji wędlin i wędzonek.
(111) 306244
(220) 2017 02 22
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 07
(732) CYBULAK MARCIN, Jaczkowice, PL.
(540) HiPOL części samochodowe
(540)

(210) 467998

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień handlowych w ob‑
rocie częściami i akcesoriami do samochodów / motoryzacji.
(111) 306245
(220) 2017 02 27
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 18
(732) ACTION ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

(210) 468141
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(540) FURIZU ventilation & air conditioning
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, szary
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 wentylatory do klimatyzacji, wentylatory elektrycz‑
ne, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory, pompy ciepła, reku‑
peratory, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, parowniki do
klimatyzatorów, zawory do klimatyzatorów, grzejniki wentylato‑
rowe, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągo‑
wych, filtry do klimatyzacji, przenośne urządzenia do klimatyzacji,
wentylatory osiowe do klimatyzacji wentylatory z silnikiem do kli‑
matyzacji, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji Instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, 35 promocja sprzedaży następujących towarów: wenty‑
latory do klimatyzacji, wentylatory elektryczne, elektryczne klima‑
tyzatory, klimatyzatory, pompy ciepła, rekuperatory, wyposażenie
regulacyjne do wodociągów, parowniki do klimatyzatorów, zawory
do klimatyzatorów, grzejniki wentylatorowe, kratki wentylacyjne
będące częścią wentylatorów wyciągowych, filtry do klimatyzacji,
przenośne urządzenia do klimatyzacji, wentylatory osiowe do kli‑
matyzacji, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, filtry do użytku
z urządzeniami do klimatyzacji, instalacje i urządzenia do ogrze‑
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, usługi
administrowania i zarządzania sprzedażą następujących towarów:
wentylatory do klimatyzacji, wentylatory elektryczne, elektryczne
klimatyzatory, klimatyzatory, pompy ciepła, rekuperatory, wyposa‑
żenie regulacyjne do wodociągów, parowniki do klimatyzatorów,
zawory do klimatyzatorów, grzejniki wentylatorowe, kratki wenty‑
lacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, filtry do klima‑
tyzacji, przenośne urządzenia do klimatyzacji, wentylatory osiowe
do klimatyzacji, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, filtry do
użytku z urządzeniami do klimatyzacji, instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, za‑
rządzanie bazą klientów, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
następujących towarów: wentylatory do klimatyzacji, wentylatory
elektryczne, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory, pompy cie‑
pła, rekuperatory, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, pa‑
rowniki do klimatyzatorów, zawory do klimatyzatorów, grzejniki
wentylatorowe, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów
wyciągowych, filtry do klimatyzacji, przenośne urządzenia do kli‑
matyzacji, wentylatory osiowe do klimatyzacji, wentylatory z silni‑
kiem do klimatyzacji, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyza‑
cji, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, usługi reklamowe, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z wyposażeniem domu, reklama.
(111) 306246
(220) 2017 03 03
(210) 468406
(151) 2018 01 12
(441) 2017 04 03
(732) GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut, PL.
(540) ORGANIC REPUBLIC
(510), (511) 21 butelki, butelki na napoje dla podróżnych, pojemniki
kuchenne, pudełka szklane, termosy, termosy do napojów, 29 jogurt,
mleko, mleczne produkty, nasiona przetworzone, opiekane wodoro‑
sty, przekąski na bazie owoców, 30 kanapki, makarony, mąka, napoje
na bazie kawy, produkty zbożowe, przyprawy, wyroby cukiernicze,
zioła do celów spożywczych, 32 napoje bezalkoholowe, napoje na
bazie owoców, napoje na bazie wody mineralnej, piwo.
(111) 306247
(220) 2017 03 13
(151) 2018 01 17
(441) 2017 06 12
(732) KIDSUP SPÓŁKA AKCYJNA, Rogoźno, PL.
(540) kids UP
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(210) 468777

(531) 26.01.18, 27.01.01, 27.05.01, 24.15.08
(510), (511) 9 akcesoria komputerowe, oprogramowanie kompu‑
terowe, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, słuchawki stereofoniczne, 35 usługi reklamowe i pro‑
mocyjne, reklama za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
Internet, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prowadzenie
sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowe‑
go, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać i kupować te towary: urządzenia i przyrządy fotograficz‑
ne, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku, obrazów, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, osprzęt do prze‑
twarzania danych, materiały szkoleniowe, artykuły papiernicze, wy‑
roby za skóry, walizy i torby, plecaki, przybory i pojemniki kuchen‑
ne, wyroby szklane, tekstylia, odzież, obuwie, nakrycia głowy, gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, artykuły spożywcze,
w sklepie, z katalogu artykułów, na stronie internetowej, za pośred‑
nictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezaku‑
pów, przy użyciu środków telekomunikacji oraz usługi pośrednictwa
ww. zakresie, 42 administrowanie stronami komputerowymi, two‑
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opra‑
cowanie graficzne materiałów reklamujących pliki muzyczne, filmy,
gry komputerowe, opracowywanie i wdrażanie programów kompu‑
terowych, projektowania i tworzenia baz danych oraz dostarczania
treści i danych do baz danych, projektowanie i programowanie apli‑
kacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, prowadze‑
nie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających komu‑
nikację, 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 grafikę, dźwięk, tekst lub
treści audiowizualne na rzecz osób trzecich.
(111) 306248
(220) 2017 03 17
(210) 469031
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) TIDE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) TideSurvey
(510), (511) 35 abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyj‑
nych baz danych, administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlo‑
wymi, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie do‑
tyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie
działalnością gospodarczą firm zagranicznych, administrowanie
działalnością handlową w zakresie programów akcji pracowniczych,
administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie dzia‑
łalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, administro‑
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie listami
płac na rzecz osób trzecich, administrowanie odnoszące się do metod
sprzedaży, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich],
administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowa‑
nie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług branży teleinformatycznej dla osób trzecich, administrowanie
programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, administrowanie
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, admi‑
nistrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych,
administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie
sprzedażą‑branża teleinformatyczna, administrowanie w zakresie
oceny przedsiębiorstw, administrowanie programami dla osób czę‑
sto podróżujących drogą powietrzną, adresowanie kopert, agencja
castingów teatralnych, agencja public relations, agencje eksportowe
i importowe, agencje importowe i eksportowe, agencje importu
‑eksportu towarów, agencje informacji handlowej, agencje informa‑
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cji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficz‑
nych], agencje modelek, agencje pośrednictwa pracy, agencje rekla‑
mowe, agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aktualizacja i utrzy‑
mywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja in‑
formacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej
bazie danych, aktualizowanie informacji reklamowych w komputero‑
wej bazie danych, analiza cen, analiza cen i kosztów w związku z uty‑
lizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, analiza
danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań
rynkowych, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza in‑
formacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza marketingowa
nieruchomości, analizy odbioru reklamy, analizy kosztów i korzyści,
analizy i raporty statystyczne, analizy i badania dotyczące działalno‑
ści gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo‑
darczej, analizy gospodarcze, analizy funkcjonowania firm, analiza
ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza
odbioru reklamy, analiza położenia (stanu) firmy, analiza pracy w celu
określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem
tego pracownika, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, anali‑
za rynków zbóż, analiza rynku, analiza statystyk dotyczących działal‑
ności gospodarczej, analiza świadomości społecznej w dziedzinie
reklamy, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą,
analiza w zakresie marketingu, analiza zarządzania w biznesie, anali‑
za zysków biznesowych, analizowanie reakcji konsumentów, analizy
badań rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy danych badań
rynkowych, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodar‑
czej, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospo‑
darczej, analizy rynku, analizy statystyk handlowych, analizy w zakre‑
sie marketingu, analizy w zakresie reklamy, archiwizacja dokumentów
lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], audyt działalności gospo‑
darczej, audyt przedsiębiorstw, audyt skomputeryzowany, audyt
sprawozdań finansowych, audyt stawek za media dla osób trzecich,
aukcje samochodowe, aukcje telefoniczne i telewizyjne, automatycz‑
ne przetwarzanie danych, badania biznesowe, badania dla celów
działalności gospodarczej, badania dotyczące cen, badania dotyczą‑
ce działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospo‑
darczej dla nowych przedsiębiorstw, badania dotyczące informacji
na temat firm, badania dotyczące informacji biznesowych, badania
działalności gospodarczej i badania rynkowe, badania ekonomiczne
do celów działalności gospodarczej, badania i analiza w dziedzinie
manipulacji rynkowych, badania i analizy rynkowe, badania i ankiety
w zakresie działalności gospodarczej, badania informacji dotyczą‑
cych działalności gospodarczej, badania konsumenckie, badania
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych
i produktów do pielęgnacji urody, badania opinii publicznej, badania
projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania rynkowe i analiza badań rynkowych, badania rynkowe pro‑
wadzone przez telefon, badania rynkowe w celu kompilacji informacji
o czytelnikach publikacji, badania rynkowe w celu kompilacji informa‑
cji o widzach telewizyjnych, badania rynkowe za pośrednictwem tele‑
fonu, badania rynku do celów reklamowych, badania rynku i analizy
biznesowe, badania rynku i badania marketingowe, badania staty‑
styczne przedsiębiorstw, badania w dziedzinie działalności gospodar‑
czej, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania w za‑
kresie biznesu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi
doradcze, badania w zakresie public reiations, badania w zakresie re‑
klamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania w za‑
kresie wydajności działalności gospodarczej, badania w zakresie
wyszukiwania informacji handlowych, opracowywanie ankiet mar‑
ketingowych, sporządzanie ankiet biznesowych, opracowywanie
ankiet opinii publicznej, przeprowadzanie ankiet badawczych onli‑
ne z zakresu zarządzania firmą, agencje informacji handlowej, agen‑
cje reklamowe, badania i ankiety w zakresie działalności gospodar‑
czej, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakre‑
sie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, dystrybucja materia‑
łów reklamowych, usługi sprzedaży: oprogramowania oraz sprzętu
informatycznego, handlowe informacje i porady udzielane konsu‑
mentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, in‑
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formacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, kompu‑
terowe bazy danych‑pozyskiwanie danych, komputerowe zarządzanie
plikami, organizacja działalności gospodarczej, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, pośrednictwo w nabywaniu usług telein‑
formatycznych, telefonicznych lub komputerowych, pozyskiwanie
i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących
handlu i działalności gospodarczej, prezentacje towarów i usług
branży teleinformatycznej, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy i analizy ekonomiczne,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikacja reklam, publikacja
treści reklamowych i sponsorowanych reklama, reklama na billboar‑
dach elektronicznych, reklama online za pośrednictwem komputero‑
wej sieci komunikacyjnej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rynkowe badania opinii publicznej, sponsoring pro‑
mocyjny, teksty reklamowe i sponsorowane, telefoniczne udzielanie
informacji handlowej, telemarketing, tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi marketingu
telefonicznego, usługi public relations, usługi sekretarskie, wyceny
handlowe branży teleinformatycznej, wydolność przedsiębiorstw,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem urządzeń biuro‑
wych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zamówie‑
nia handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządza‑
nie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, zesta‑
wienia statystyczne, usługi komputerowego przetwarzania informa‑
cji z zakresu działalności gospodarczej, elektroniczne przetwarzanie
danych, przetwarzanie danych, usługi w zakresie opracowania gra‑
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie reklamy graficznej,
usługi reklamy graficznej, projektowanie materiałów reklamowych,
zarządzanie projektami działalności gospodarczej, transkrypcja,
transkrypcja wiadomości, transkrypcja komunikatów, transkrypcja
danych, rejestracja i transkrypcja zapisanych wiadomości, transkryp‑
cja wiadomości w pracach biurowych, zarządzanie projektami z za‑
kresu działalności gospodarczej, 38 agencje informacyjne, forum
dyskusyjne‑udostępnienie internetu, informacja o telekomunikacji,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do internetu, łączność
telegraficzna, łączność za pomocą telefonii mobilnej, łączność za po‑
mocą telefonii komórkowej, łączność za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej lub internetu, poczta elektroniczna, telegraficz‑
ne usługi, przesyłanie telegramów, telekomunikacja, telekomunika‑
cja informacyjna, telekomunikacja radiowa, telefonia komórkowa,
transmisja satelitarna, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne
i telekomunikacyjne, usługi telefonii i telefonii mobilnej, wypożycza‑
nie urządzeń telekomunikacyjnych, 41 usługi lektorskie, 42 analizy
systemów
komputerowych,
doradztwo
komputerowe,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, do‑
radztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu‑
terowego, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywa‑
niem programów oprogramowania komputerowego, hosting
serwerów, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, inżynieria telekomunikacyjna, kontrola jakości,
konwersja danych elektronicznych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania kom‑
puterowego .

(111) 306249
(220) 2017 03 28
(210) 469597
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) ZDROWY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszyce Wielkie, PL.
(540) ZDROWY PROJEKT
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.07.13, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi kateringowe, usługi kateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze dotyczące żywno‑
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ści, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na
zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za
pośrednictwem furgonetek, dostarczanie żywności osobom potrze‑
bującym [usługi charytatywne], porady dotyczące przepisów kuli‑
narnych, usługi restauracyjne, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygo‑
towywanie posiłków, 44 usługi dietetyków, doradztwo dietetyczne,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, planowanie i nadzoro‑
wanie diety, profesjonalne doradztwo związane z dietą, udzielanie
informacji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(111) 306250
(220) 2017 04 04
(210) 469965
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) DOMAGAŁA DARIUSZ GRUPA MEDIOWA TV WAŁBRZYCH,
Wałbrzych, PL.
(540) BURSZTYNOWA KOMNATA
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 25.01.15, 26.13.25
(510), (511) 28 gry planszowe, zabawki, 30 czekolada, lody, kawa,
herbata, słodycze, 32 piwo, wody mineralne, napoje gazowane,
napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), wódki, nalewki, wino, 35 sprzedaż: gry planszo‑
we, zabawki, czekolada, lody, kawa, herbata, słodycze, piwo, wody
mineralne, napoje gazowane, napoje owocowe, napoje bezalkoho‑
lowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, nalewki, wino,
41 organizowanie gier terenowych, produkcja filmów, pisanie scena‑
riuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, organizowanie i pro‑
wadzenie obozów, organizowanie wypoczynku, 42 usługi projekto‑
wania gier komputerowych, 43 domy turystyczne, hotele, pensjona‑
ty, kafeterie, restauracje, bary.
(111) 306251
(220) 2017 04 10
(210) 470295
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) CENTRUM KONFERENCYJNO‑WYPOCZYNKOWE ZAMEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lidzbark
Warmiński, PL.
(540) GOŚCI OD WIEKÓW
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
sympozjów, szkoleń, 43 hotele: rezerwacja miejsc w hotelach, ob‑
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor‑
tem.
(111) 306252
(220) 2017 04 13
(210) 470444
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) MLECZNI BRACIA A. WITKOWSKI, R. NAWROCKI SPÓŁKA
JAWNA, Wrocław, PL.
(540) MLECZNI BRACIA
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
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(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, oleje, tłuszcze jadalne, ma‑
sło roślinne, pasty roślinne, humusy, jogurty roślinne, kefiry roślinne,
mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko konopne, mleko słoneczniko‑
we, mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko jaglane, mleko ryżowe,
mleko orkiszowe, mleko gryczane, mleko orzechowe, mleko mako‑
we, 30 kawa, napoje na bazie kawy, kakao lub czekolady, produkty
zbożowe, napoje na bazie kawy, kakao lub czekolady, napoje na
bazie produktów zbożowych, 32 piwo, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe, 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, domy tu‑
rystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, motele, rezerwowanie nocle‑
gów, wynajmowanie noclegów, pensjonaty, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoob‑
sługowe, snack‑bary, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, usługi tymczasowego
zakwaterowania.

(111) 306253
(220) 2017 04 19
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 29
(732) ŁUKASZUK KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) AR ATHLETIC REBEL
(540)

(210) 470613

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 18 plecaki, torby sportowe, 21 bidony, butelki, pojemni‑
ki do użytku w gospodarstwie domowym, 25 odzież, buty, legginsy,
podkoszulki, T‑shirty.
(111) 306254
(220) 2017 04 19
(210) 470671
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) HOLIST agro
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 26.02.07, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 35 publikowanie tekstów re‑
klamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygo‑
towywanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych,
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci kom‑
puterowych, internetowych, on‑line, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, prepa‑
ratów, środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych,
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społeczno‑
ściowych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym
informacyjne, statystyczne, naukowe, do celów edukacyjnych w for‑
mie papierowej jak i on‑line, kształcenie praktyczne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, sympozjów, szkoleń, 44 usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 306255
(220) 2017 04 19
(210) 470673
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) HOLIST agro
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, granatowy
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(531) 26.02.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 35 publikowanie tekstów re‑
klamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygo‑
towywanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych,
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci kom‑
puterowych, internetowych, on‑line, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, prepa‑
ratów, środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych,
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społeczno‑
ściowych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym
informacyjne, statystyczne, naukowe, do celów edukacyjnych w for‑
mie papierowej jak i on‑line, kształcenie praktyczne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, sympozjów, szkoleń, 44 usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 306256
(220) 2017 04 21
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) JENNER TOMASZ, Kraków, PL.
(540) LODY z lodziarni
(540)

(210) 470744

(111) 306257
(220) 2017 04 14
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 11
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) b be beauty CARE
(540)

(210) 470518

(220) 2017 04 21
(441) 2017 06 26

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, granatowy, czerwony, żółty,
czarny, brązowy, zielony
(531) 03.17.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 plastry.
(210) 470519

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 belki i płyty budowlane niemetalowe, betonowe ele‑
menty budowlane, stropy i schody niemetalowe, słupy i kształtowni‑
ki niemetalowe, ściany i balustrady niemetalowe, pokrycia dachowe,
wykładziny i okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały
budowlane niemetalowe, drewno budowlane, rury sztywne i rynny
niemetalowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe do betonu,
konstrukcje niemetalowe i elementy niemetalowe dla budownictwa,
budynki niemetalowe przenośne, materiały do pokryć nawierzchni
dróg, 37 budownictwo i nadzór budowlany, informacja w zakresie
budownictwa, układanie nawierzchni drogowych, doradztwo inzy‑
nieryjne ( usługi budowlane), 42 projektowanie budynków, opraco‑
wywanie projektów.
(111) 306260
(220) 2017 04 21
(210) 470762
(151) 2018 01 15
(441) 2017 06 26
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) matopat KiDS ZOO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do włosów, mydła i żele, dezodo‑
ranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki
do makijażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pie‑
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środ‑
ki do higieny jamy ustnej, środki zapachowe do celów domowych,
8 nożyki do golenia, przybory do depilacji elektryczne lub nieelek‑
tryczne, zestawy do golenia, maszynki do golenia elektryczne lub
nieelektryczne, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi,
przybory do manicure i pedicure, przybory do obcinania i usuwa‑
nia włosów, przybory do układania włosów, 11 suszarki do włosów,
21 przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki toaletowe, 24 rękawice
do kąpieli.
(111) 306258
(151) 2018 01 08

(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) matopat TRAVEL SET
(540)

(111) 306259
(220) 2017 04 14
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy, PL.
(540) inBet
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, żółty, fioletowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 07.01.06, 02.01.20
(510), (511) 30 lody, lody owocowe, sorbety, lody na patyku, mro‑
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, desery lodowe, lodowe
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone wyroby
cukiernicze na patyku, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu,
lodowe słodycze,, 43 lodziarnie, usługi kawiarni, kafeterie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering).
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Kolor znaku: biały, pomarańczowy, granatowy, czerwony, żółty,
brązowy, czarny, zielony
(531) 03.17.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 plastry.
(111) 306261
(220) 2017 04 21
(210) 470778
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Lion’s hair Hair Building Fibers
(540)

(210) 470761
Kolor znaku: szary, czarny, biały
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(531) 29.01.13, 03.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy sztuczne,
włosy do przedłużania, treski z włosów, tupety, peruczki, sztuczne
włosy, peruki, ludzkie włosy, 44 implantacja (wszczepianie) włosów,
salony piękność, usługi klinik medycznych, salony fryzjerskie.
(111) 306262
(220) 2017 04 24
(210) 470825
(151) 2018 01 04
(441) 2017 07 31
(732) WALKOWICZ LUCJAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE LUMAR, Byczyna, PL.
(540) LUMAR CONFECTIONERY FINEST QUALITY Sisi
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnoniebieski, niebieski,
jasnozielony, zielony, żółty, jasnobrązowy, brązowy,
ciemnobrązowy
(531) 07.01.09, 06.07.08, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10,
29.01.15
(510), (511) 30 batony lukrecjowe, biszkopty, ciasteczka, ciastka,
ciasto z owocami, cukierki, czekolada, herbatniki, herbatniki petit
‑beurre, kakao, wyroby z kakao, karmelki, drażetki, krakersy, makaro‑
niki jako wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
miód, muesli, wyroby cukiernicze na bazie orzeszków arachidowych,
pastylki cukiernicze, piernik, pomadki, pralinki, słodycze, słodziki
naturalne, suchary, wafle, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płat‑
ki owsiane, wyroby cukiernicze, chałwa, polewa kakaowa, pomada,
wyroby oblewane masą karmelkową, wyroby z mas tłustych, marce‑
pan, wyroby z tłuszczu kakaowego, wyroby w czekoladzie, wyroby
czekoladowane, cukierki czekoladowane o rdzeniu miękkim, cukierki
czekoladowane o rdzeniu z karmelków nadziewanych, drażetki cze‑
koladowane, herbatniki czekoladowane, pierniki czekoladowane
i wafle czekoladowane.
(111) 306263
(220) 2017 04 27
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) DULAK PIOTR, Opole, PL.
(540) ArdentCode
(540)

(210) 471061

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.22
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, admini‑
strowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, marketing, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi, reklama, 37 instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów,
42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie opro‑
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie]
wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub
programów, instalacje oprogramowania komputerowego, doradz‑
two w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
programowanie komputerów, projektowanie systemów kompute‑
rowych, wypożyczanie komputerów, konwersja danych lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputero‑
wych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, ak‑
tualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwe‑
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rów [hosting], wyszukiwarki internetowe (dostarczanie, opracowy‑
wanie), konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie stroń
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwe‑
rach [strony internetowe], usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie in‑
formatyki, utrzymywanie (tworzenie) stron internetowych dla osób
trzecich, .

(111) 306264
(220) 2017 04 28
(151) 2018 01 18
(441) 2017 07 03
(732) AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) multu
(540)

(210) 471113

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 03.02.01, 03.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okry‑
cia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, ża‑
kiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kami‑
zelki do ochrony przed wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukien‑
ki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie,
spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki, garnitury,
kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski do spodni, obuwie,
obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty sznurowane, buty zimowe,
obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie
do wspinaczki, obuwie na polowania, śniegowce, sandały, sandały
drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrza‑
ne, berety, nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki,
rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi w zakresie de‑
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia i nakryć głowy,
marketing internetowy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi po‑
średnictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla na‑
bywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 306265
(220) 2017 04 28
(210) 471115
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) CEMBOLISTA TOMASZ ZAKŁAD‑HANDLOWO‑USŁUGOWY TC,
Dobrodzień, PL.
(540) tc
(540)

(531) 26.02.03, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 20 sofy, fotele, narożniki, łóżka, meble sypialniane, me‑
blościanki, stoły, krzesła, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: sofy, fotele, narożniki, łóżka, sypialnie,
meblościanki, stoły, krzesła, usługi w zakresie prowadzenia hurtowni
zaopatrzenia osób trzecich w zakresie towarów takich jak sofy, fotele,
narożniki, łóżka, sypialnie, meblościanki, stoły, krzesła, usługi w za‑
kresie handlu elektronicznego w zakresie towarów takich jak sofy,
fotele, narożniki, łóżka, sypialnie, meblościanki, stoły, krzesła .
(111) 306266
(220) 2017 04 29
(151) 2018 01 19
(441) 2017 07 03
(732) SZWARC KATARZYNA, Strojec, PL.

(210) 471130
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(540) BAJBUK
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, gazety, czasopisma, audiobooki, akwarele,
atlasy, albumy, artykuły biurowe, broszury, druki, materiały piśmien‑
ne, fotografie, reprodukcje, kalendarze, globusy, karty pocztowe,
karty z życzeniami, komiksy, katalogi, mapy, naklejki, materiały do
nauczania z wyjątkiem aparatów, notesy, obrazy, obwoluty na doku‑
menty, portrety, plakaty, ryciny, rysunki, publikacje, karty materiały
do modelowania, papier do drukarek, papier do pakowania, zeszyty,
artykuły piśmienne, pióra, długopisy, ołówki, koperty, kreda do pisa‑
nia, skoroszyty, stemple do stemplowania, ręczniki papierowe, chu‑
steczki do nosa papierowe, torby papierowe i z tworzyw sztucznych
do pakowania, opakowania z papieru i z tworzyw sztucznych, tusze do
stempli, wykroje krawieckie, znaczki pocztowe, 28 zabawki i sprzęt do
uprawiania sportu, gry i zabawki edukacyjne, urządzenia gimnastycz‑
ne, balony, automaty do gry, układanki‑puzzle, gry planszowe, karty
do gry, huśtawki, lalki, piłki, pojazdy zabawkowe, stroje do maskara‑
dy, modele pojazdów w zmniejszonej skali, roboty zabawkowe, sprzęt
wędkarski, broń zabawkowa, ozdoby choinkowe, 35 usługi agencji
reklamowych, dostarczanie informacji do kontrahentów handlowych
i biznesowych za pośrednictwem Internetu, pozyskiwanie danych
do baz danych, optymalizacja stron internetowych, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, re‑
klamowanie towarów za pośrednictwem sieci komputerowych Inter‑
netu, sprzedaż hurtowa i detaliczna książek, udostępnianie informacji
o towarach za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, zapew‑
nianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców książek,
41 publikowanie tekstów i książek w formie tradycyjnej i w formie on
‑line, kształcenie praktyczne, usługi związanie z kulturą fizyczną, orga‑
nizowanie spotkań autorskich, agencje literackie, promocja działalno‑
ści literackiej, organizowanie seminariów, zjazdów, kongresów.
(111) 306267
(220) 2017 04 29
(210) 471143
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) MEATING POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MEATING POINT
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi maga‑
zynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracji
i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi przygotowywania dań
gotowych do sprzedaży przez osoby trzecie.
(111) 306268
(220) 2017 04 29
(210) 471144
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) pasztet jubileuszowy
(510), (511) 29 pasztety, pasztety mięsne, pasztety drobiowe, pasztety
mięsne z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami i/lub ziołami,.
(111) 306269
(220) 2017 05 04
(210) 471170
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 04
(732) ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO, Szczecin, PL.
(540) RADIO TAXI SZCZECIN ZTP ZRZESZENIE 196 22 914‑875‑875
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, niebieski
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(531) 16.01.11, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 39 przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym.		
(551) wspólny znak towarowy
(111) 306270
(220) 2017 05 04
(210) 471171
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 16
(732) ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO, Szczecin, PL.
(540) Radio TAXI 196 22 ZRZESZENIE SZCZECIN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym.		
(551) wspólny znak towarowy
(111) 306271
(220) 2017 05 04
(210) 471179
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) WIŚNIEWSKI GRZEGORZ, Elbląg, PL.
(540) SOLUMA
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing internetowy, re‑
klama, w szczególności reklama w wyszukiwarkach internetowych,
usługi sprzedaży certyfikatów SSL, tworzenie tekstów reklamowych,
copywriting, content marketing, projektowanie i sprzedaż gadżetów
reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń, w szcze‑
gólności imprez firmowych, wyjazdów integracyjnych i wydarzeń
specjalnych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo‑
darczej, usługi księgowe, 37 instalacja systemów telewizji przemy‑
słowej, instalacja alarmów, instalowanie systemów inteligentnych
domów, instalacje teleinformatyczne, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie urządzeń do moni‑
toringu wizualnego, 40 drukarnia [drukowanie reklam], 41 produkcja
nagrań video oraz usługi fotograficzne, usługi edukacyjne oraz szko‑
leniowe związane z bhp, usługi polegające na obsłudze bhp dla firm,
szkolenia, w szczególności szkolenia dla firm, szkolenia pracowników
i szkolenia indywidualne, 42 tworzenie stron internetowych, hosting,
projektowanie grafiki, projektowanie i wizualizacje 3d, tworzenie
oprogramowania, usługi informatyczne.
(111) 306272
(220) 2017 05 05
(210) 471228
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) CENTRUM INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko‑Biała, PL.
(540) Ci
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, biały, żółty, pomarańczowy
(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 zautomatyzowane stanowiska montażowe, maszyny
dla automatyzacji procesów produkcji, zautomatyzowane maszyny
montażowe, maszyny do użytku w montażu, maszyny montażowe,
9 oprogramowanie dla przemysłu, oprogramowanie monitorujące
przebieg pracy i wydajność linii produkcyjnych, instalacje elektrycz‑
ne wchodzące w skład montażu maszyn i stanowisk montażowych,
instalacje automatyczne do sterowania dostępem, systemy zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, 37 montaż instalacji przemy‑
słowych, montaż instalacji maszynowych, 42 projektowanie me‑
chaniki i elektryki maszyn, projektowanie maszyn przemysłowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania sterowników, pomiary inżynieryjne, elektryczne
pomiary dobiegometrem.
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(111) 306273
(220) 2017 05 05
(210) 471229
(151) 2018 01 17
(441) 2017 07 03
(732) KIBART‑KUBASZEWSKA JOANNA, KUBASZEWSKI PAWEŁ BAR
METAL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) latem BAR & RESTAURANT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba‑
rach, usługi barów piwnych, zaopatrywanie w żywność i napoje, mia‑
nowicie usługi barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi
restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi
cateringowe.
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mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.

(111) 306277
(220) 2017 05 08
(210) 471287
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 16
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) Ammko Pomidorowa Zupa Błyskawiczna z Kluskami
oryginalne kluski Vifon
(540)

(111) 306274
(220) 2017 05 05
(210) 471231
(151) 2018 01 17
(441) 2017 07 03
(732) KIBART‑KUBASZEWSKA JOANNA, KUBASZEWSKI PAWEŁ BAR
METAL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) metal BAR & RESTAURANT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba‑
rach, usługi barów piwnych, zaopatrywanie w żywność i napoje, mia‑
nowicie usługi barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi
restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi
cateringowe.
(111) 306275
(220) 2017 05 05
(210) 471254
(151) 2018 01 23
(441) 2017 07 03
(732) Accord Healthcare Limited,, .
(540) MARELIM
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, mieszaniny
farmaceutyczne zawierające kwas mykofenolowy.
(111) 306276
(220) 2017 05 08
(210) 471286
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 16
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) Ammko Barszcz czerwony Zupa Błyskawiczna z Kluskami
oryginalne kluski Vifon
(540)

Kolor znaku: czerwony, różowy, szary, ciemnozielony, zielony,
biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.06, 08.07.03, 11.03.20, 11.03.11
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w prosz‑
ku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, zielony, biały, czarny,
ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.11,
11.03.20
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w prosz‑
ku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.
(111) 306278
(220) 2017 05 08
(210) 471289
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 16
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) Ammko Rosół Zupa Błyskawiczna o Smaku Kurczaka
z Kluskami oryginalne kluski Vifon
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, pomarańczowy, czarny,
ciemnozielony, żółty, jasnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.01, 05.09.06, 08.07.01, 08.07.03,
11.03.11, 11.03.20
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w prosz‑
ku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
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doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.

(111) 306279
(220) 2017 05 08
(210) 471297
(151) 2018 01 26
(441) 2017 09 25
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK CURRY ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA OSTRA CURRY CHICKEN FLAVOUR INSTANT
NOODLE SOUP (HOT)
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, zielony, ciemnozielony,
żółty, jasnożółty, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.14
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w prosz‑
ku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.
(111) 306280
(220) 2017 05 08
(210) 471300
(151) 2018 01 26
(441) 2017 09 25
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK ŁAGODNY ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA ŁAGODNA MILD CHICKEN FLAVOUR INSTANT
NOODLE SOUP (MILD)
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, biały, żółty, jasnożółty
(531) 08.07.01, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w prosz‑
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ku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.

(111) 306281
(220) 2017 05 08
(210) 471301
(151) 2018 01 26
(441) 2017 09 25
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 1 2 3 MSG GLUTAMINIAN FREE GLUTEN
FREE Vigor Noodles GINSENG Instant noodle soup‑mild
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, jasnozielony,
pomarańczowy, ciemnożółty, szary, czarny
(531) 11.03.14, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16,
26.04.18, 27.07.01, 25.01.01, 05.09.01
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w prosz‑
ku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.
(111) 306282
(220) 2017 05 08
(210) 471305
(151) 2018 01 26
(441) 2017 09 25
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 OSTRO--KWAŚNA ZUPA BŁYSKAWICZNA
OSTRA HOT AND SOUR INSTANT NOODLE SOUP (HOT)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, zielony, biały, czarny,
żółty, jasnożółty, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.14,
05.09.21, 03.09.16
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w prosz‑
ku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
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doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.

(111) 306283
(220) 2017 05 07
(210) 471319
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) DĄBROWSKI PIOTR DOMBUD RP, Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) grupa dombud rp
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 07.03.11, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 utrwalacze do akwareli, alizaryna jako barwnik, farby do
aluminium, taśmy antykorozyjne, asafetyda [gumożywice], lakier do
asfaltu, auramina [barwniki], farby bakteriobójcze, drewno do barwie‑
nia, barwniki, barwniki anilinowe, barwniki do likierów, bejce, bejce do
drewna, bezwodnik tytanu [pigment], biel cynkowa [pigment], biele
[barwniki lub farby], biel ołowiana, lakier bitumiczny, farby stosowane
w ceramice, biel cynkowa [pigment], barwniki do drewna, oleje do
konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, drewno bar‑
wiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie [lakiery], emalie do ma‑
lowania, emulsje srebrne [pigmenty], platyna lśniąca jako farba [stoso‑
wana w ceramice], farbki [barwniki lub farby], rozcieńczalniki do farb,
spoiwa do farb, farby, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna
[bejce], farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanie‑
czyszczeniom, farby wodne klejowe lub kazeinowe, folie metaliczne
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie srebra [arkusze],
fustina [barwnik], indygo [barwnik], kalafonia, karbonyl do konserwacji
drewna, koloranty, kopal, kreozot do ochrony drewna, powłoki do kry‑
cia smołą [farby], lakier kopalowy, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
lakiery do powlekania brązem, mastyks [żywica naturalna], preparaty
zapobiegające matowieniu metali, metale w proszku dla malarzy de‑
koratorów, drukarzy i artystów, folie metalowe dla malarzy, dekorato‑
rów, drukarzy i artystów, minia, oleje do konserwacji drewna, oleje
przeciwrdzewne, czerwień ołowiana, ołowiana czerwień [minia], oło‑
wiana pomarańcz [glejta], pasta srebrna, pigmenty, platyna lśniąca
[farba stosowana w ceramice], platyna lśniąca [stosowana w ceramice],
powłoki [farby], powłoki do krycia dachów [farby], preparaty zabezpie‑
czające do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, proszek brązowy [mieszanina proszku miedzianego i prosz‑
ku cynowego], proszek glinu do malowania, proszki do srebrzenia,
smary przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą, sadza
[barwnik], sadza [pigment], sadza piecowa [barwnik], sandarak, spo‑
iwa do farb, błyszczące srebro [farba stosowana w ceramice], emulsje
srebrne, folie srebrne [arkusze], srebro błyszczące [ceramika], sumak
do lakierów, sykatywy [środki wysuszające] do farb, szafran [barwnik],
szelak [gumilaki], szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy anty‑
korozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], tlenek kobaltu [barw‑
nik], bezwodnik tytanu [pigment], utrwalacze [lakiery], zagęszczacze
do barwników, zagęszczacze do farb, żywice naturalne w stanie suro‑
wym, 17 akrylowe żywice [półprodukty], izolatory do przewodów
elektrycznych, farby izolacyjne, materiały filtracyjne [półprodukty
w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych], przyciemniające folie
do okien [zabarwione], folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych nie
do pakowania, substancje do izolacji przeciwwilgociowej budynków,
folie izolacyjne, farby izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne,
taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyjne, izolacyjne
materiały ognioodporne, filc izolacyjny, papier izolacyjny, lakier izola‑
cyjny, izolatory, izolatory do kabli, kauczuk ciekły [depolimeryzowany],
kauczuk syntetyczny, kit, porycia z kory jako izolacja akustyczna, korki
gumowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, azbestowe kur‑
tyny bezpieczeństwa, lateks [guma], liny gumowe, mika, surowiec lub
półprodukt, wełna mineralna [izolator], niemetalowe osłony do rur,
ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, podkładki z gumy lub
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fibry, węże do podlewania, uszczelki do połączeń, związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, przewody giętkie niemetalowe, przędza
elastyczna nie do celów włókienniczych, opaski przylepne nie do użyt‑
ku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy przylepne nie do
użytku biurowego, medycznego czy domowego, roztwór kauczuko‑
wy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur nie‑
metalowych, taśmy samoprzylepne nie do użytku biurowego, me‑
dycznego czy domowego, niemetalowa armatura do przewodów
sprężonego powietrza, surowa lub półprzetworzona guma, żywice
syntetyczne [półprodukty], wata szklana do izolacji, włókno szklane do
izolacji, sztuczne żywice [półprodukty], tkaniny z włókna szklanego do
izolacji, oleje izolacyjne do transformatorów, włókna z tworzyw sztucz‑
nych nie dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
uszczelki, materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połą‑
czeń, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, pierścienie uszczelniające,
materiały na uszczelnienia okien i drzwi, wełna żużlowa [izolator],
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, węże gaśnicze, węże
z materiałów tekstylnych, substancje do izolacji przeciw wilgoci w bu‑
dynkach, arkusze z wiskozy nie do pakowania, arkusze z wiskozy nie do
zawijania [pakowania], tkaniny z włókien szklanych do izolacji, włókno
szklane do izolacji, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz
rozprężnych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucz‑
nych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zaprawy
izolacyjne, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego
lub z fibry, niemetalowe zbrojenia do rur, zderzaki amortyzujące gu‑
mowe, druty do zgrzewania z tworzyw sztucznych, niemetalowe
złączki rur, 19 altany jako konstrukcje niemetalowe, asfalt, nawierzch‑
nie asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustrady, ba‑
raki, baseny kąpielowe [konstrukcje niemetalowe], belki policzkowe /
wangi [części schodów] niemetalowe, beton, niemetalowe szalunki do
betonu, betonowe elementy budowlane, szkło bez odpryskowe, bitu‑
miczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitu‑
my, boazeria niemetalowa, boazerie, bramy niemetalowe, bruki odbla‑
skowe, tektura budowlana [asfaltowana], drewno budowlane,
niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalowe płyty budowlane,
szkło budowlane, niemetalowe materiały budowlane, kamień budow‑
lany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, nieme‑
talowe budynki przenośne, glina ceglarska, cegły, cement, płyty ce‑
mentowe, cementowe powłoki ognioodporne, chlewy, niemetalowe
przewody ciśnieniowe, krokwie dachowe, łupki dachowe, niemetalo‑
we pokrycia dachowe, dachówki holenderskie [esówki, holenderki],
dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych,
deski [drewno budowlane], niemetalowe rury drenażowe, drewniane
forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane, drewno
częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drewno użytkowe,
arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania drogi, materiały
do budowy i pokryć drogi, materiały do pokryć nawierzchni drogi, ma‑
teriały wiążące do naprawy drogi, odblaskowe nawierzchnie drogowe,
niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, drzwi nie‑
metalowe, niemetalowe futryny drzwiowe, niemetalowe ościeżnice
drzwiowe, niemetalowe płyty drzwiowe, dźwigary niemetalowe, nie‑
metalowe wykończeniowe elementy budowlane, figurki [posążki] z ka‑
mienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa, drewno na fornir,
forniry, geotekstylia, gips, glina, glina ceglarska, granit, granulat szkla‑
ny do znakowania dróg, niemetalowe profile do gzymsów, gzymsy
niemetalowe, drzwi niemetalowe harmonijkowe, szkło izolacyjne [bu‑
downictwo], materiały wiążące do produkcji kamieni, kamienie żaro‑
odporne, kamień, kamień żużlowy, rury kamionkowe, kanały [dukty]
niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton
budowlany, karton z miazgi drzewnej, drewno na klepkę bednarską,
kruszywo klinkierowe, obudowy kominkowe, kominki, niemetalowe
deflektory kominowe, niemetalowe nasady kominowe, niemetalowe
przedłużacze kominowe, niemetalowe trzony kominowe, kominy nie‑
metalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
korek [sprasowany], kostka brukowa drewniana, kratownice niemeta‑
lowe, kraty niemetalowe, kreda [surowiec], kryształ górski, krzemion‑
ka, ksylolit, niemetalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, kształtow‑
niki niemetalowe, kwarc jako kwarc syntetyczny, legary kolejowe
niemetalowe, listwy niemetalowe, murowane skrzynki na listy, łupek
twardy, dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy,
malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, mar‑
mur, maszty [słupy] niemetalowe, niemetalowe maszty dla linii elek‑
troenergetycznych, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe
moskitiery, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, na‑
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wierzchnie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe obli‑
cówki dla budownictwa, drogowe niemetalowe bariery ochronne,
niemetalowe formy odlewnicze, niemetalowe słupy ogłoszeniowe,
glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia żeberkowane niemeta‑
lowe, niemetalowe ramy okienne, szkło okienne dla budownictwa,
szkło okienne, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice nie‑
metalowe, okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla budow‑
nictwa, okna niemetalowe, niemetalowe okrycia dla budownictwa,
oliwin dla budownictwa, pak, cement do budowy paleniska, palisady
niemetalowe, papa, parkiety, płytki parkietowe, niemetalowe urządze‑
nia do parkowania rowerów, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego,
piaskowiec dla budownictwa, cement do budowy pieca hutniczego,
niemetalowe płoty, parkany, niemetalowe płytki dla budownictwa,
niemetalowe płytki podłogowe, niemetalowe płyty budowlane, dro‑
gowe płyty odblaskowe, płyty niemetalowe, podkłady niemetalowe,
podłogi niemetalowe, deski podłogowe, podłogowe płyty parkieto‑
we, podpory niemetalowe, podpory niemetalowe zawierające ogniwa
fotoelektryczne, niemetalowe pokrycia dla budownictwa, powłoki
[materiały budowlane], niemetalowe profile dla budownictwa, wa‑
nienki dla ptaków [konstrukcje niemetalowe], ptaszarnie niemetalowe
[konstrukcje], niemetalowe rury spustowe, rury sztywne, niemetalowe
[budownictwo], niemetalowe rury wodociągowe, rusztowania nieme‑
talowe, rynny niemetalowe, schodnie niemetalowe, niemetalowe
schody jako stopnie, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, sklejka,
niemetalowe okna skrzynkowe, słupy cementowe, niemetalowe słupy
dla linii elektroenergetycznych, słupy niemetalowe, smoła, smoła po‑
węglowa, smołowane taśmy dla budownictwa, stajnie, niemetalowe
belki stropowe, sufity niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecą‑
ce, niemechaniczne, niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], niemetalo‑
we szalunki do betonu, kruszywo szamotowe żaroodporne, granulat
szklany do znakowania dróg, niemetalowe ramy dla szklarnie, nieme‑
talowe szklarnie przenośne, szkło alabastrowe, szkło walcowane
[okienne] dla budownictwa, szkło witrażowe, sztuczny kamień, szyny
winylowe [materiały budowlane], niemetalowe ścianki palowe, nieme‑
talowe ścianki szczelne, niemetalowe pokrycia ścienne, niemetalowe
płytki ścienne dla budownictwa, niemetalowe okładziny ścienne dla
budownictwa, tarcica, tektura budowlana, terakota, tłuczeń, trzcina
[materiał budowlany], tuf wapienny, tynk, margiel wapienny, wapień,
wapno, materiały wiążące do produkcji brykietów, niemetalowe po‑
krywy do włazów, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych zawory
wodociągowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące
przed słońcem, niemetalowe wykładziny dla budownictwa, wykoń‑
czeniowe, niemetalowe elementy dachów, posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych,
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, nieme‑
talowe zbrojenia dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, nie‑
mechaniczne, niemetalowe, znaki niemetalowe, nieświecące, nieme‑
chaniczne, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, żaluzje
niemetalowe, żużel [materiał budowlany], kamień żużlowy, żwir, żwir
gruboziarnisty, 35 administrowanie programami lojalności konsumen‑
ta, administrowanie programami dla osób często podróżujących dro‑
gą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, ak‑
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania doty‑
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama poczto‑
wa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradz‑
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradz‑
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakre‑
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, prognozy ekonomiczne, fakturowanie,
fotokopiowanie, informacje i porady handlowe udzielane konsumen‑
tom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności ar‑
tystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż
próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozli‑
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administra‑
cyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opraco‑
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wywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron interneto‑
wych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie tar‑
gów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han‑
dlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla‑
mowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psycho‑
logicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygoto‑
wywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, re‑
jestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radio‑
we, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo‑
wych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa‑
trzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyza‑
cja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie in‑
formacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktual‑
nianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządza‑
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi mode‑
lek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podat‑
kowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze
sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrze‑
bującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednic‑
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations,
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in‑
nych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do ce‑
lów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbor‑
dów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamo‑
wych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre‑
sie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo‑
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
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(510), (511) 2 utrwalacze do akwareli, alizaryna jako barwnik, farby do
aluminium, taśmy antykorozyjne, asafetyda [gumożywice], lakier do as‑
faltu, auramina [barwniki], farby bakteriobójcze, drewno do barwienia,
barwniki, barwniki anilinowe, barwniki do likierów, bejce, bejce do
drewna, bezwodnik tytanu [pigment], biel cynkowa [pigment], biele
[barwniki lub farby], biel ołowiana, lakier bitumiczny, farby stosowane
w ceramice, biel cynkowa [pigment], barwniki do drewna, oleje do kon‑
serwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, drewno barwiące,
ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie [lakiery], emalie do malowania,
emulsje srebrne [pigmenty], platyna lśniąca jako farba [stosowana w ce‑
ramice], farbki [barwniki lub farby], rozcieńczalniki do farb, spoiwa do
farb, farby, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna [bejce], far‑
by ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszcze‑
niom, farby wodne klejowe lub kazeinowe, folie metaliczne dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, folie srebra [arkusze], fustina [barw‑
nik], indygo [barwnik], kalafonia, karbonyl do konserwacji drewna, kolo‑
ranty, kopal, kreozot do ochrony drewna, powłoki do krycia smołą [far‑
by], lakier kopalowy, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery do
powlekania brązem, mastyks [żywica naturalna], preparaty zapobiega‑
jące matowieniu metali, metale w proszku dla malarzy dekoratorów,
drukarzy i artystów, folie metalowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, minia, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne,
ołowiana czerwień [minia], ołowiana pomarańcz [glejta], pasta srebrna,
pigmenty, platyna lśniąca [farba stosowana w ceramice], platyna lśniąca
[stosowana w ceramice], powłoki [farby], powłoki do krycia dachów [far‑
by], preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, proszek brązowy [mieszanina prosz‑
ku miedzianego i proszku cynowego], proszek glinu do malowania,
proszki do srebrzenia, smary przeciwrdzewne, preparaty zabezpiecza‑
jące przed rdzą, sadza [barwnik], sadza [pigment], sadza piecowa
[barwnik], sandarak, spoiwa do farb, błyszczące srebro [farba stosowa‑
na w ceramice], emulsje srebrne, folie srebrne [arkusze], srebro błysz‑
czące [ceramika], sumak do lakierów, sykatywy [środki wysuszające] do
farb, szafran [barwnik], szelak [gumilaki], szkliwo [powłoki], środki anty‑
korozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb],
tlenek kobaltu [barwnik], bezwodnik tytanu [pigment], utrwalacze [la‑
kiery], zagęszczacze do barwników, zagęszczacze do farb, żywice natu‑
ralne w stanie surowym, 17 akrylowe żywice [półprodukty], izolatory
do przewodów elektrycznych, farby izolacyjne, materiały filtracyjne
[półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych], przy‑
ciemniające folie do okien [zabarwione], folie metalowe izolacyjne, folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, substancje do izolacji przeciwwilgocio‑
wej budynków, folie izolacyjne, farby izolacyjne, oleje izolacyjne, ręka‑
wice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyj‑
ne, izolacyjne materiały ognioodporne, filc izolacyjny, papier izolacyjny,
lakier izolacyjny, izolatory, izolatory do kabli, kauczuk ciekły [depolime‑
ryzowany], kauczuk syntetyczny, kit, porycia z kory jako izolacja aku‑
styczna, korki gumowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach,
azbestowe kurtyny bezpieczeństwa, lateks [guma], liny gumowe, mika,
surowiec lub półprodukt, wełna mineralna [izolator], niemetalowe osło‑
ny do rur, ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, podkładki z gumy
lub fibry, węże do podlewania, uszczelki do połączeń, związki chemicz‑
ne do uszczelniania przecieków, przewody giętkie niemetalowe, przę‑
dza elastyczna nie do celów włókienniczych, opaski przylepne nie do
użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy przylepne nie
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, roztwór kauczuko‑
wy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur nieme‑
talowych, taśmy samoprzylepne nie do użytku biurowego, medyczne‑
go czy domowego, niemetalowa armatura do przewodów sprężonego
powietrza, surowa lub półprzetworzona guma, żywice syntetyczne
[półprodukty], wata szklana do izolacji, włókno szklane do izolacji,
sztuczne żywice [półprodukty], tkaniny z włókna szklanego do izolacji,
oleje izolacyjne do transformatorów, włókna z tworzyw sztucznych nie
dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki,
materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, taśmy
uszczelniające do drzwi i okien, pierścienie uszczelniające, materiały na
uszczelnienia okien i drzwi, wełna żużlowa [izolator], włókna węglowe
nie do celów włókienniczych, węże gaśnicze, węże z materiałów tekstyl‑
nych, substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, arkusze z wi‑
skozy nie do pakowania, arkusze z wiskozy nie do zawijania [pakowa‑
nia], tkaniny z włókien szklanych do izolacji, włókno szklane do izolacji,
pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełają‑
ce z gumy lub tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne, zawory klapo‑
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we gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, niemetalowe
zbrojenia do rur, zderzaki amortyzujące gumowe, druty do zgrzewania
z tworzyw sztucznych, niemetalowe złączki rur, 19 altany jako konstruk‑
cje niemetalowe, asfalt, nawierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa,
cement azbestowy, balustrady, baraki, baseny kąpielowe [konstrukcje
niemetalowe], belki policzkowe / wangi [części schodów] niemetalowe,
beton, niemetalowe szalunki do betonu, betonowe elementy budowla‑
ne, szkło bez odpryskowe, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne
wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie,
bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, tektura budowlana [asfaltowa‑
na], drewno budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane, nieme‑
talowe płyty budowlane, szkło budowlane, niemetalowe materiały bu‑
dowlane, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, niemetalowe budynki przenośne, glina ceglarska, cegły,
cement, płyty cementowe, cementowe powłoki ognioodporne, chle‑
wy, niemetalowe przewody ciśnieniowe, krokwie dachowe, łupki da‑
chowe, niemetalowe pokrycia dachowe, dachówki holenderskie [esów‑
ki, holenderki], dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
pokryć dachowych, deski [drewno budowlane], niemetalowe rury dre‑
nażowe, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno bu‑
dowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno obrobio‑
ne, drewno użytkowe, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znako‑
wania drogi, materiały do budowy i pokryć drogi, materiały do pokryć
nawierzchni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi, odblaskowe
nawierzchnie drogowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe pły‑
ty drogowe, drzwi niemetalowe, niemetalowe futryny drzwiowe, nie‑
metalowe ościeżnice drzwiowe, niemetalowe płyty drzwiowe, dźwiga‑
ry niemetalowe, niemetalowe wykończeniowe elementy budowlane,
figurki [posążki] z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa,
drewno na fornir, forniry, geotekstylia, gips, glina, glina ceglarska, gra‑
nit, granulat szklany do znakowania dróg, niemetalowe profile do
gzymsów, gzymsy niemetalowe, drzwi niemetalowe harmonijkowe,
szkło izolacyjne [budownictwo], materiały wiążące do produkcji kamie‑
ni, kamienie żaroodporne, kamień, kamień żużlowy, rury kamionkowe,
kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyza‑
cyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, drewno na klep‑
kę bednarską, kruszywo klinkierowe, obudowy kominkowe, kominki,
niemetalowe deflektory kominowe, niemetalowe nasady kominowe,
niemetalowe przedłużacze kominowe, niemetalowe trzony kominowe,
kominy niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla bu‑
downictwa, korek [sprasowany], kostka brukowa drewniana, kratowni‑
ce niemetalowe, kraty niemetalowe, kreda [surowiec], kryształ górski,
krzemionka, ksylolit, niemetalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe,
kształtowniki niemetalowe, kwarc jako kwarc syntetyczny, legary kole‑
jowe niemetalowe, listwy niemetalowe, murowane skrzynki na listy, łu‑
pek twardy, dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjo‑
wy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny,
marmur, maszty [słupy] niemetalowe, niemetalowe maszty dla linii
elektroenergetycznych, niemetalowe materiały budowlane, niemeta‑
lowe moskitiery, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe,
nawierzchnie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe obli‑
cówki dla budownictwa, drogowe niemetalowe bariery ochronne, nie‑
metalowe formy odlewnicze, niemetalowe słupy ogłoszeniowe, glina
ogniotrwała, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ognio‑
trwałe powłoki cementowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe,
niemetalowe ramy okienne, szkło okienne dla budownictwa, szkło
okienne, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalo‑
we, okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
okna niemetalowe, niemetalowe okrycia dla budownictwa, oliwin dla
budownictwa, pak, cement do budowy paleniska, palisady niemetalo‑
we, papa, parkiety, płytki parkietowe, niemetalowe urządzenia do par‑
kowania rowerów, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piasko‑
wiec dla budownictwa, cement do budowy pieca hutniczego,
niemetalowe płoty, parkany, niemetalowe płytki dla budownictwa,
niemetalowe płytki podłogowe, niemetalowe płyty budowlane, dro‑
gowe płyty odblaskowe, płyty niemetalowe, podkłady niemetalowe,
podłogi niemetalowe, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe,
podpory niemetalowe, podpory niemetalowe zawierające ogniwa fo‑
toelektryczne, niemetalowe pokrycia dla budownictwa, powłoki [mate‑
riały budowlane], niemetalowe profile dla budownictwa, wanienki dla
ptaków [konstrukcje niemetalowe], ptaszarnie niemetalowe [konstruk‑
cje], niemetalowe rury spustowe, rury sztywne, niemetalowe [budow‑
nictwo], niemetalowe rury wodociągowe, rusztowania niemetalowe,
rynny niemetalowe, schodnie niemetalowe, niemetalowe schody jako
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stopnie, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, sklejka, niemetalo‑
we okna skrzynkowe, słupy cementowe, niemetalowe słupy dla linii
elektroenergetycznych, słupy niemetalowe, smoła, smoła powęglowa,
smołowane taśmy dla budownictwa, stajnie, niemetalowe belki stropo‑
we, sufity niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemecha‑
niczne, niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], niemetalowe szalunki do
betonu, kruszywo szamotowe żaroodporne, granulat szklany do znako‑
wania dróg, niemetalowe ramy dla szklarnie, niemetalowe szklarnie
przenośne, szkło alabastrowe, szkło walcowane [okienne] dla budow‑
nictwa, szkło witrażowe, sztuczny kamień, szyny winylowe [materiały
budowlane], niemetalowe ścianki palowe, niemetalowe ścianki szczel‑
ne, niemetalowe pokrycia ścienne, niemetalowe płytki ścienne dla bu‑
downictwa, niemetalowe okładziny ścienne dla budownictwa, tarcica,
tektura budowlana, terakota, tłuczeń, trzcina [materiał budowlany], tuf
wapienny, tynk, margiel wapienny, wapień, wapno, materiały wiążące
do produkcji brykietów, niemetalowe pokrywy do włazów, niemetalo‑
we i nie z tworzyw sztucznych zawory wodociągowe, wolnostojące nie‑
metalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, niemetalowe wykła‑
dziny dla budownictwa, wykończeniowe, niemetalowe elementy
dachów, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, zaprawy budowla‑
ne, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych, zbiorniki murowane, niemetalowe zbrojenia dla budownic‑
twa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki
niemetalowe, nieświecące, niemechaniczne, żaluzje [zewnętrzne] nie‑
metalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, żużel [materiał budowla‑
ny], kamień żużlowy, żwir, żwir gruboziarnisty, 35 administrowanie pro‑
gramami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla
osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji han‑
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie infor‑
macji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, ba‑
dania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj‑
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj‑
nych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczą‑
cych kontaktów handlowych i biznesowych, prognozy ekonomiczne,
fakturowanie, fotokopiowanie, informacje i porady handlowe udziela‑
ne konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat
w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodar‑
czej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjo‑
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowa‑
nie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich,
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron in‑
ternetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko‑
wej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowa‑
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze‑
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumen‑
tów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów
typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podat‑
kowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on
‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik‑
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, re‑
krutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wy‑
ciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu‑
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne‑
go, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości
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[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie mate‑
riałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodar‑
czej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu

działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi mo‑
delek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi
podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa‑
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi prze‑
glądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usłu‑
gi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro‑
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opraco‑
wania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny‑
wania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybuto‑
rów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe‑
go, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszu‑
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapew‑
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działal‑
ności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 306285
(220) 2017 05 08
(210) 471324
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 11
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FRUCTONADA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
dżemy, galaretki owocowe, jagody konserwowane, jogurt, kefir, koktaj‑
le mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, marmolada, miąższ
owoców, mleczne produkty, mleko, mleko owsiane, mleko ryżowe, mle‑
ko sfermentowane, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka,
owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w al‑
koholu owoce lukrowane, owoce w puszkach, przecier jabłkowy, prze‑
kąski na bazie owoców, sałatki owocowe, serwatka, skórki owocowe,
sok cytrynowy do celów kulinarnych, substytuty mleka, zsiadłe mleko,
30 guma do żucia, galaretki owocowe jako słodycze, lody, sosy owoco‑
we, sorbety jako lody, tarty z owocami, 32 sok żurawinowy.
(111) 306286
(220) 2017 05 09
(210) 471386
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 04
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy FROLA STRAWBERRY & YOGHURT WAFERS
(540)

Kolor znaku: różowy, biały, brązowy, jasnoróżowy, złoty, beżowy,
czerwony, zielony
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11, 02.09.01, 05.03.11,
05.05.19, 05.05.21, 05.07.08, 29.01.15, 27.05.01, 08.01.19, 08.01.25
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa‑
flowe, ciastka.
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(111) 306287
(220) 2017 05 09
(210) 471392
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 04
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Swing Strawberry & yoghurt Delight
(540)
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11,
05.03.11, 05.05.19, 05.05.22, 05.07.08, 08.01.19, 08.01.25, 08.07.25,
04.05.05
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa‑
flowe, ciastka.
(111) 306290
(220) 2017 05 09
(210) 471399
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) PLASTEM P. CIUPA I T. TEODORCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Janiszewice, PL.
(540) Plastem
(540)

Kolor znaku: różowy, niebieski, biały, złoty, jasnoróżowy, zielony,
żółty, czerwony, zielony, czarny
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11, 26.01.02, 26.01.19,
02.09.01, 05.03.11, 05.05.19, 05.07.08, 05.07.02, 08.01.19, 08.01.25,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa‑
flowe, ciastka.
(111) 306288
(220) 2017 05 09
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 04
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Wafers Strawberry & yoghurt
(540)

(210) 471393

Kolor znaku: beżowy, różowy, czerwony, biały, zielony, żółty,
jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11, 26.01.02,
26.01.19, 05.03.11, 05.05.19, 05.07.08, 08.01.11, 08.01.19, 08.01.25,
27.05.01
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa‑
flowe, ciastka.
(111) 306289
(220) 2017 05 09
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 04
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile rolls Strawberry & yoghurt
(540)

(210) 471396

Kolor znaku: beżowy, różowy, czarny, biały, zielony, żółty,
jasnbrązowy

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 opakowania blaszane z białej blachy, blacha (płyty,
arkusze), blacharskie materiały dla budownictwa, metalowe kratow‑
nice, szkielety ramowe metalowe dla budownictwa, metalowe mate‑
riały zbrojeniowe dla budownictwa, drut aluminiowy, drut kolczasty,
drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stopów metali nie‑
szlachetnych (z wyjątkiem drutu topikowego), folia aluminiowa, folia
cynowa, folie metalowe do zawijania i pakowania, metalowe zaciski
do rur lub kabli, nieelektryczne złącza metalowe do kabli, konstruk‑
cje metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, konstrukcje
przenośne metalowe, konstrukcyjne materiały metalowe, korki, za‑
krętki metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, liny
metalowe, złącza metalowe do łańcuchów, łańcuchy metalowe, na‑
pinacze drutu metalowe (zaciski naprężające), napinacze taśm me‑
talowych (zaciski naprężające), osłony do rur metalowe, metalowe
palety do transportu wewnętrznego, płytki do konstrukcji metalo‑
we, płyty konstrukcyjne metalowe, siatka metalowa transportowa,
sprężyny (drobnica metalowa), śruby metalowe, taśmy metalowe,
zbrojeniowe materiały metalowe do przewodów rurowych, zbroje‑
niowe materiały metalowe do pasów maszynowych, zbrojeniowe
materiały do betonu metalowe, druty, pręty metalowe do zgrzewa‑
nia, złączki rur metalowe, metalowe elementy urządzeń do transpor‑
tu wewnętrznego, wyroby metalowe: profile, prowadnice, łańcuchy,
ślizgi, koła napinające, zakręty, krzywki, ślimaki, gwiazdy, wały, 7 koła
zębate (zespoły) maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojaz‑
dów lądowych, łożyska (części maszyn), narzędzia (części maszyn),
przekładnie do maszyn, przekładnie zębate inne niż do pojazdów
lądowych, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sprężyny
(części maszyn), urządzenia elektromechaniczne do produkcji żyw‑
ności, maszyny do obróbki tytoniu, urządzenia elektromechaniczne
do przygotowywania napojów, urządzenia do wytwarzania napo‑
jów gazowanych, transportery [maszyny] i ich części, urządzenia do
transportu wewnętrznego rolkowe, modułowe, łańcuchowe, pneu‑
matyczne, grawitacyjne, transportery płytkowe, taśmowe, siatkowe,
maszyny rozlewające, maszyny dozujące, maszyny pakujące, maszy‑
ny zgrzewające, 17 armatura niemetalowa do przewodów sprężone‑
go powietrza, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, materiały
filtracyjne (półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucz‑
nych), folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, nici z tworzyw sztucznych
nie dla włókiennictwa, osłony niemetalowe do rur, materiały do pa‑
kowania (wypychania) z gumy lub tworzyw sztucznych, uszczelki do
rur, zbrojenie niemetalowe do rur, złączki niemetalowe do rur, włók‑
na z tworzywa sztucznego nie dla włókiennictwa, tworzywa sztucz‑
ne półprzetworzone, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw
sztucznych, elementy urządzeń do transportu wewnętrznego z two‑
rzyw sztucznych, niemetalowe elementy urządzeń do transportu
wewnętrznego, wyroby z tworzyw sztucznych: profile, prowadnice,
łańcuchy, ślizgi, koła napinające, zakręty, krzywki, ślimaki, gwiazdy,
wały, niemetalowe wyroby: profile, prowadnice, łańcuchy, ślizgi, koła
napinające, zakręty, krzywki, ślimaki, gwiazdy, wały, 19 niemetalowe
konstrukcje budowlane, niemetalowe materiały budowlane, płyty
niemetalowe budowlane, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, rury sztywne niemetalowe, kształtki rurowe rozgałę‑
zieniowe niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, rusz‑
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towania niemetalowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
informacja o naprawach, 40 obróbka metali, powlekanie metali, ob‑
róbka skrawaniem, informacja o obróbce metali, obróbka tworzyw
sztucznych, informacja o obróbce tworzyw sztucznych, 42 badania
techniczne, analizy techniczne, prace badawczo‑rozwojowe w dzie‑
dzinie nauk technicznych (dla osób trzecich), opracowywanie projek‑
tów technicznych.

(111) 306291
(220) 2017 05 09
(210) 471423
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 07
(732) RZETELNA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) P§B Polityka Bezpieczeństwa
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, czarny
(531) 26.01.01, 24.17.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania bizneso‑
we, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynko‑
we, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej]
optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe],
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks‑
pertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 hazard, informacja
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie fo‑
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa‑
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo‑
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi‑
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja fil‑
mów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicz‑
nych [nie do pobrania], 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, 45 badania prawne, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własno‑
ści intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi pomocy
w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania spo‑
rów, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze‑
cich, usługi serwisów społecznościowych on‑line, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen
internetowych.
(111) 306292
(220) 2017 05 11
(210) 471536
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) CHEM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) chem cosmetics CHEM INTERNATIONAL GROUP
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy, pomarańczowy
(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak: aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty,
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosme‑
tycznych, bazy i aromaty do perfum, błyszczyki do ust, kosmetyki,
kosmetyki i preparaty do odchudzania, kosmetyki przeciwzmarszcz‑
kowe, kosmetyki i preparaty samoopalające, kosmetyki do brwi, ko‑
smetyki upiększające, kosmetyki, w tym kremy wybielające do skóry,
kosmetyki i preparaty do ochrony przed słońcem, kosmetyki i pre‑
paraty odmładzające i złuszczające, kosmetyczne maseczki do skóry
wokół oczu, kosmetyczne serum do twarzy, kremy, lotiony i inne ko‑
smetyki do twarzy, kremy i żele kosmetyczne, lakiery do paznokci,
maseczki kosmetyczne, mydła kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
oleje i olejki do celów kosmetycznych i perfumeryjnych, ołówki i kred‑
ki kosmetyczne, perfumy, pomadki do ust, płyny kosmetyczne, prepa‑
raty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty i kosmetyki do
demakijażu, preparaty i kosmetyki do makijażu, w szczególności tusze
do rzęs, pudry, pianki i pudry kosmetyczne, pomady do celów kosme‑
tycznych, szampony, środki do usuwania lakierów do paznokci, talk
kosmetyczny, wata i waciki do celów kosmetycznych, pozwalających
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie, sprzedaż
offline detaliczna lub hurtowa polegająca na zgrupowaniu na rzecz
osób trzecich powyższych towarów oraz sprzedaż online, prowadze‑
nie sklepów internetowych polegające na zgrupowaniu na rzecz osób
trzecich wyżej wskazanych towarów, pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać i kupować te towary poprzez środki telekomunikacji lub
przez Internet, administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania rynkowe,
dekoracja wystaw sklepowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży, projektowanie materia‑
łów reklamowych, reklama, usługi pośrednictwa w handlu, wyceny
handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 306293
(220) 2017 05 15
(210) 471643
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, PL.
(540) FITMANIA
(510), (511) 5 dietetyczne środki spożywcze i substancje dietetycz‑
ne do spożycia przez ludzi i zwierzęta, suplementy diety do spożycia
przez ludzi i zwierzęta, herbata lecznicza z ziół, zioła lecznicze, pre‑
paraty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele‑
menty, 29 napoje mleczne, desery mleczne z dodatkiem kawy i cze‑
kolady, napoje mleczne z kawą, chrupki owocowe, chipsy owocowe,
galaretki jadalne, składniki do sporządzania zup, 30 kawa i ekstrakty
kawy, namiastki kawy, czekolada, kakao, kawa cappuccino, herbata,
herbata owocowa, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, napo‑
je na bazie kawy, napary inne niż do celów leczniczych, płatki zbo‑
żowe śniadaniowe, płatki owsiane, muesli, mieszanki płatków zbóż
i bakalii, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 306294
(220) 2017 05 18
(210) 471850
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 16
(732) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa, PL.
(540) aromadiestasi.eu
(510), (511) 29 owoce i orzechy spreparowane i konserwowane
w miodzie płynnym, w syropie słodzonym stewią, fruktozą, sokiem
z agawy, 30 miód.
(111) 306295
(220) 2017 05 18
(210) 471855
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) SILESIA PET SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) SP SILESIAPET
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, 17 tworzywa
sztuczne formowane wtryskowo.
(111) 306296
(220) 2017 05 19
(210) 471895
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Miasto skarbów
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od‑
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi inte‑
raktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, pe‑
riodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa‑
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini albu‑
my fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do
oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożni‑
ki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii,
rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotogra‑
fii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów foto‑
graficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficz‑
ne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], materiały piśmienne, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, arty‑
kuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, bąki [zabawki],
balony, cymbałki będące zabawkami muzycznymi, cymbałki do za‑
bawy, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne
dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, elektroniczne urządzenia
rozrywkowe zawierające wyświetlacze ciekłokrystaliczne, elektro‑
niczne zabawki do nauki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne,
elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwię‑
kowe, gitary do zabawy, gra w domino, gramofony zabawkowe, gry,
gry akcji zręcznościowe, gry elektroniczne, gry elektroniczne inne
niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyj‑
nymi, gry fabularne, gry‑łamigłówki, gry muzyczne, gry planszowe,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry przysto‑
sowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, gry quizowe, gry
towarzyskie, gry towarzyskie na przyjęcia, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, instrumenty muzyczne zabawkowe, konsole do gier,
kontrolery do konsoli gier, łamigłówki, maty z puzzli piankowych
[zabawki], pluszowe zabawki, przenośne [podręczne] elektronicz‑
ne gry wideo, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo,
przenośne [podręczne] gry z ciekłokrystalicznymi wyświetlacza‑
mi, przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach,
puzzle, puzzle [zabawki], sklepy zabawkowe, śmieszne gadżety na
imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], sprzęt do gier wi‑
deo, tarcze elektroniczne, tarcze elektroniczne do gier, telefony do
zabawy, układanki [puzzle], urządzenia do domowych gier wideo,
urządzenia do gier, urządzenia do gier komputerowych, urządzenia
do gier wideo podłączane do telewizorów, urządzenia do rozrywki
przystosowane wyłącznie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi,
wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki, zabawki akcji na bate‑
rie, zabawki dla dzieci, zabawki edukacyjne, zabawki muzyczne, za‑
bawki na baterie, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych,
zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki w postaci puzzli,
zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki wykonane z drew‑
na, zabawki wykonane z gumy, zabawki z tworzyw sztucznych,
zabawkowe cymbałki, zabawkowe odtwarzacze kasetowe, zabaw‑
kowe pianina, zabawkowe trąbki, zestawy do zabawy, zestawy gier
planszowych, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
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multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i progra‑
mów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar‑
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżo‑
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow‑
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te‑
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta‑
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych, usłu‑
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto‑
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, spor‑
towych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dzie‑
dzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań
i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto‑
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 306297
(220) 2017 05 20
(210) 471910
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi BEZ
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
ZUPA Krem z zielonych warzyw z jarmużem
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, beżowy, zielony, jasnozielony,
czerwony, czarny, biały
(531) 05.09.21, 05.09.25, 08.07.01, 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupa‑krem, zupa‑krem z warzyw, zupa‑krem
z zielonych warzyw z jarmużem.
(111) 306298
(151) 2018 01 22

(220) 2017 05 22
(441) 2017 09 04

(210) 471931
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(732) BECLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) BeClinic
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne, geranio, olejek jaśminowy, kadzi‑
dełka, kadzidła, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, pre‑
paraty kosmetyczne do skapieli, woda kolońska, maseczki kosme‑
tyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, wazelina jako kosmetyk, zestawy kosmetyczne,
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, ekstrakty perfumeryjne z kwiatów, kwiaty jako baza do
perfum, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetycz‑
ne, mieszaniny zapachowe, esencje miętowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, my‑
dło migdałowe, olejek migdałowy, mleczko kosmetyczne, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, preparaty do mycia, mydła,
mydła lecznicze, mydła migdałowe, odświeżacze do ust w aerozolu,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
preparaty kosmetyczne do opalania się, preparaty do zmywania,
pasty do podłóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do
celów leczniczych, kosmetyki do opalania, przeciwsłoneczne pre‑
paraty, puder do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, kremy
wybielające do skóry, pomadki do ust, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, szampony, szminki, środki do czyszczenia
zębów, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, olejki
toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs,
aerozolowe odświeżacze do ust, pomadki do ust, wazelina kosme‑
tyczna, lakiery do włosów, woda kolońska, woda toaletowa, woda
utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, zestawy
kosmetyków, żele do wybielania zębów, 5 środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, balsamy do celów leczniczych, ar‑
tykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, pre‑
paraty białkowe do celów medycznych, mleko białkowe, preparaty
biologiczne do celów medycznych, borowina do kąpieli, borowina
lecznicza, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
cukierki do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowa‑
na do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce‑
lów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, drożdże
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów farmaceutycznych,
enzymy do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, herba‑
ta lecznicza, kapsułki do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli
do celów leczniczych, olejek z kopru do celów leczniczych, koper
włoski do celów leczniczych, kwasy do celów farmaceutycznych,
oleje lecznicze, zioła lecznicze, nalewki lecznicze, napary, korzenie
lekarskie, mięta do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do
celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów medycznych,
mleko białkowe, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych,
woda morska do kąpieli leczniczych, herbata odchudzająca do ce‑
lów leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje leczni‑
cze, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skory, sole do celów medycznych, sole wód mineral‑
nych, woda termalna, preparaty witaminowe, preparaty medyczne
na porost włosów, wody mineralne do celów leczniczych, herbata
z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi importowo
‑eksportowe, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej a także wysyłkowej, w tym i za pośrednic‑
twem globalnej sieci internetowej, środków perfumeryjnych, ko‑
smetyków, środków sanitarnych, substancji dietetycznych do celów
leczniczych, produktów farmaceutycznych, sprzedaż z promocją
dla osób trzecich.
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(111) 306299
(220) 2017 05 22
(210) 471965
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 18
(732) ZALEJSKI WIESŁAW BAR ORIENTALNY PHUONG DONG,
Kraków, PL.
(540) PHUONG DONG bar orientalny
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usłu‑
gi świadczone przez bary bistro, bary szybkiej obsługi [snack‑bary],
usługi barowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
serwowanie jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.
(111) 306300
(220) 2017 05 22
(210) 471970
(151) 2018 01 12
(441) 2017 08 21
(732) KLIMIUK MONIKA FHU SKLEP WIELOBRANŻOWY,
Ciechocinek, PL.
(540) CIECHOCIŃSKIE PIWO Tężniowe MOCNE
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobeżowy, biały
(531) 05.11.15, 07.11.25, 25.01.15, 26.02.07, 09.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze,
piwo pełne jasne, piwo jęczmienne.
(111) 306301
(220) 2017 05 22
(210) 471986
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, PL.
(540) Z
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie do gier kompu‑
terowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, magnetyczne
nośniki danych, optyczne nośniki danych, pamięci zewnętrzne USB,
pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, programy kompute‑
rowe [software ładowalny], publikacje elektroniczne [moduły łado‑
walne], 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe,
badania marketingowe, marketing, telemarketing, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospo‑
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darczej, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach produk‑
tów dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], prognozy
ekonomiczne, handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, udostępnianie komputerowych baz danych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, księgowość, rozpowszechnie‑
nie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, zestawienia statystyczne, tworzenie tek‑
stów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, 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, za pośrednictwem
Internetu, w zakresie: oprogramowania komputerowego, gier kom‑
puterowych, publikacji i programów komputerowych edukacyjnych
w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
finansami, oszczędzania, inwestowania, prowadzenie programów
lojalnościowych lub partnerskich, 36 analizy finansowe, usługi fi‑
nansowe, zarządzanie finansami, informacje finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje bankowe, operacje bankowe,
banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet [home banking],
oszczędności za pośrednictwem banków, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, biura informacji kredytowej, notowania giełdowe, po‑
średnictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, emi‑
sja, obsługa i usługi w zakresie kart debetowych, kart kredytowych
i kart typu „prepaid”, transakcje finansowe, transfer elektroniczny ka‑
pitału, operacje walutowe, wymiana walut, 38 poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, udostępnianie i obsługa forów internetowych, udo‑
stępnianie i obsługa internetowych chatroomów, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi portali komunikacyjnych
i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami
finansowymi, podatkowymi, prawnymi, umożliwianie dostępu do
portalu z informacjami w zakresie edukacji w dziedzinie zarządzania
finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania,
oszczędzania, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
sympozjów, szkoleń w zakresie rozrywki i edukacji w dziedzinie fi‑
nansów, działalności gospodarczej, oszczędzania, inwestowania,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publi‑
kowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on‑line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarzą‑
dzania finansami, inwestowania, oszczędzania, prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne, 42 programowanie
komputerów, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, prace badawczo
‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie
[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogra‑
mowania komputerowego.

(111) 306302
(220) 2017 05 24
(151) 2018 01 12
(441) 2017 08 21
(732) ADAMCZAK WALDEMAR, Leszno, PL.
(540) WATRONIK
(540)

(210) 472045

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki, prasy maszynowe
(mechaniczne i ręczne), maszyny zaciskowe, oprzyrządowanie ma‑
szyn, maszyny do odciskania do celów przemysłowych, maszyny
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do produkcji złączy, maszyny do stosowania w produkcji obwodów
elektrycznych i elektronicznych, prasy montażowe, prasy napędza‑
ne pneumatycznie, 9 złączki do przewodów [elektryczność], kable
elektroniczne, kable elektryczne, okablowanie elektryczne, kable
połączeniowe, kable metalowe [elektryczne], kable elektryczne do
łączenia, złącza kablowe do kabli elektrycznych, złącza do obwodów
elektrycznych, złącza do kabli, wiązki kablowe, okablowanie przemy‑
słowe.

(111) 306303
(220) 2017 05 24
(210) 472065
(151) 2018 01 12
(441) 2017 08 21
(732) V.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) AMBER LEGEND
(510), (511) 3 kosmetyki, wybielające i odmładzające kremy do twa‑
rzy na dzień i na noc, rozjaśniające kremy do twarzy na dzień i na noc,
kremy do twarzy, szampony do włosów, odżywki do włosów, środki
do pielęgnacji włosów z bursztynem.
(111) 306304
(220) 2017 05 25
(151) 2018 01 22
(441) 2017 10 02
(732) WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, PL.
(540) WTG HOLDING
(540)

(210) 472105

Kolor znaku: żółty, czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.22
(510), (511) 29 wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki,
szynka, baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwawa kiszka, łój spo‑
żywczy, mięso, mięso solone, mięso konserwowane, wieprzowina,
pasztet z wątróbki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba,
flaki, konserwy mięsne, 35 prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, dystrybucja gadżetów reklamo‑
wych, powielanie dokumentów, usługi marketingowe, pośrednictwo
handlowe, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
pośrednictwo handlowe, doradztwo w zakresie działalności gospo‑
darczej i zarządzania, działalność związana z zarządzaniem holdin‑
gami, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing, pokazy towarów, wypożyczanie stoisk handlowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach, supermarketach, hiper‑
marketach, mini‑marketach, pasażach handlowych, usługi sprzedaży
wysyłkowej za pomocą katalogów, poprzez zamówienia za pośred‑
nictwem poczty, środków telekomunikacji i za pośrednictwem stron
internetowych następujących towarów: artykuły spożywcze, mle‑
czarskie, dietetyczne, jaja, owoce i warzywa, konserwowane, suszo‑
ne i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, mięso
i wędliny, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, ryby, woda, wody mi‑
neralne, soki, napoje, oleje i tłuszcze jadalne, odżywki, artykuły prze‑
mysłowe, odzieżowe i obuwnicze, tekstylne, tytoniowe, alkoholowe,
higieniczne, utrzymania czystości, perfumeryjne i kosmetyczne, do
prania i czyszczenia, dezynfekcyjne, artykuły gospodarstwa domo‑
wego, radiowo‑telewizyjne, telekomunikacyjne, fotograficzne, kom‑
puterowe, filmowe, muzyczne, ogrodnicze, sportowe, szkolne, pi‑
śmiennicze, biurowe, dla zwierząt, malarskie, metalowe, czasopisma,
książki, mapy, zabawki, ozdoby, choinki, meble, narzędzia i elektro‑
narzędzia, środki owadobójcze, aparaty i nożyki do golenia, sprzęt
oświetleniowy, rowery, wózki, hulajnogi, wyroby jubilerskie, zegary,
zegarki, papier, kufry, walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, la‑
ski, portfele, kalendarze, wyroby ze skóry i jej imitacji, klepka, terako‑
ta, glazura, cement, wyroby z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny,
rogu, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy perłowej,
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pianki morskiej, celulozy, namiastki tych materiałów lub z masy pla‑
stycznej, lustra, sznury, sznurki, namioty, plandeki, wyroby włókniste
z wyrobów naturalnych i sztucznych, nici, przędza, nakrycia na łóż‑
ka i stoły, koce, wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły,
sztuczne kwiaty, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, zamki błyska‑
wiczne, koronki, guziki, wykładziny, dywany, artykuły gimnastyczne,
sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry
komputerowe, zabawki, karty do gry, 36 sponsorowanie i patronat fi‑
nansowy, pomoc finansowa, pośrednictwo w usługach finansowych,
usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kredytowych, sprawdza‑
nia stanu konta przez telefon i Internet, usługi w zakresie płatności
za pomocą telefonów lub Internetu, usługi doradztwa finansowe‑
go i kredytowego, emisja bonów wartościowych w postaci bonów
upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, emisja bonów wartościowych jako
nagrody za lojalność klienta, wydawanie bonów wartościowych
w związku z programami lojalnościowymi, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie
karty członkowskiej, 37 usługi wiertnicze, odwierty głębinowe, od‑
wierty geologiczne, odwierty do wód termalnych, odwierty gazu
i ropy naftowej, odwierty odwadniające, wiercenie studni, wiercenie
studni wodnych, wiercenie szybów naftowych, wiercenie głębokich
szybów naftowych lub gazowych, poszukiwania wód głębinowych,
usługi hydrogeologiczne, budownictwo, usługi budowlane, konsul‑
tacje budowlane, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany,
tynkowanie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, izolo‑
wanie budynków, uszczelnianie budynków, remonty i adaptacje bu‑
dynków,, 39 transport i składowanie towarów, dostawa towarów, do‑
stawa żywności, wynajem środków transportu, usługi transportowe,
logistyka transportu, usługi przewozu, usługi w zakresie transportu
samochodami ciężarowymi, usługi przewozu osób i rzeczy transpor‑
tem samochodowym, usługi rozładunku towarów, 40 usługi poligra‑
ficzne, usługi drukowania, drukowanie gazet, drukowanie książek, in‑
formacje o obróbce materiałów, szlifowanie, składanie materiałów na
zamówienie dla osób trzecich, 42 projektowanie budowlane, projek‑
towanie urbanistyczne, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi architektoniczne i inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, inżynieria techniczna, eksploracja i poszuki‑
wanie ropy naftowej i gazu, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrod‑
nictwem i leśnictwem, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic‑
twie, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, projek‑
towanie ogrodów i krajobrazów, usługi ogrodnicze, usługi ponow‑
nego zalesiania, usługi niszczenia chwastów, udzielanie informacji
dotyczących usuwania chwastów, usługi z zakresu szkółek roślin,
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów i trawników, usługi
koszenia trawników, sadzenie drzew i roślin.

(111) 306305
(220) 2017 05 26
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) GELTZ ŻANETA, Poznań, PL.
(540) DOM ALERGIKA
(540)

(210) 472223

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 35 usługi w zakresie opracowywania i organizowania
programów promocyjnych, usługi organizowania, prowadzenia i ob‑
sługi wystaw oraz targów w celach handlowych lub reklamowych,
usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyj‑
nej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elek‑
tronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, pro‑
wadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo
w zakresie reklamy, obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej
formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, opty‑
malizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych nakładów na
reklamę, sporządzanie ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii re‑
klamy, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków rozwoju bran‑

2129

ży reklamowej, wynajem czasu antenowego, tworzenie, wydawanie
i dystrybucja materiałów promocyjno‑reklamowych, także katalo‑
gów oraz gadżetów reklamowych (koszulki, kubki), usługi w zakresie
badania rynku oraz badania opinii publicznej, organizowanie
i obsługa‑handlowych lub reklamowych‑pokazów mody, wystaw,
giełd i targów, organizowanie konkursów i imprez rozrywkowych o pod‑
łożu reklamowym ‑ z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, doradztwo w za‑
kresie organizowania, kierowania oraz prowadzenia działalności go‑
spodarczej, również w dziedzinie programów, promocji, sprzedaży
i technologii, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w małych
sklepach następujących branż: ogólnospożywcza, papiernicza, za‑
bawkarska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa domowego,
odzieżowa (również obuwie i nakrycia głowy), jubilerska, oraz w księ‑
garni, w aptece, w sklepie z upominkami oraz z różnorodnymi gadże‑
tami, tj. w tzw. sklepie, w salonie, w dużym sklepie wielobranżowym
lub w supermarkecie (hipermarkecie), zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, za pośrednictwem systemu telezakupów,
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, przy wyko‑
rzystaniu środków telekomunikacji‑dotyczy branży spożywczej, che‑
micznej, odzieżowej, budowlanej, kosmetycznej, obuwniczej, jubi‑
lerskiej, księgarskiej, aptekarskiej, artykułami adg i gospodarstwa
domowego, a także zabawkarskiej i dietetyczno‑zdrowotnej, zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na‑
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie interneto‑
wej dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów‑dotyczy branży
spożywczej, chemicznej, odzieżowej, budowlanej, kosmetycznej,
obuwniczej, jubilerskiej, księgarskiej, aptekarskiej, artykułami adg
i gospodarstwa domowego, a także zabawkarskiej i dietetyczno
‑zdrowotnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert różnych usług
pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z tą
ofertą oraz „kupować” te usługi na stronie internetowej dotyczącej
ofert różnorodnych usług‑dotyczy branży spożywczej, chemicznej,
odzieżowej, budowlanej, kosmetycznej, obuwniczej, jubilerskiej,
księgarskiej, aptekarskiej, artykułami adg i gospodarstwa domowe‑
go, a także zabawkarskiej i dietetyczno‑zdrowotnej, usługi w zakresie
opracowywania i organizowania programów promocyjnych, usługi
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw oraz targów w celach
handlowych lub reklamowych, usługi doradztwa dotyczącego tar‑
gów i wystaw dla celów handlowych lub reklamowych, poszukiwa‑
nia w zakresie patronatu, usługi badania opinii społecznej oraz ryn‑
ku, usługi marketingowe, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa,
towarów oraz usług, usługi tworzenia tekstów reklamowych i spon‑
sorowanych, obróbka tekstów, komputerowe zarządzanie plikami,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do
komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputero‑
wych bazach danych usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośni‑
ków informacji, wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybucja mate‑
riałów reklamowych, w tym druków, prospektów, broszur i innych
materiałów informacyjnych związanych z opieką zdrowotną, 41 or‑
ganizowanie wystaw w celach edukacyjnych i prowadzenie konfe‑
rencji, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, świadczenie
doradztwa w zakresie edukacji, kształcenia oraz rozwoju zawodowe‑
go, usługi w zakresie rozwoju osobistego i dokształcania, opracowy‑
wanie programów edukacyjnych, usługi w zakresie informacji o edu‑
kacji, rekreacji i imprezach rozrywkowych, organizowanie i obsługa
imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym, rozrywkowym i re‑
kreacyjnym, zwłaszcza konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, se‑
minariów, wykładów, sympozjów, targów, wystaw oraz konkursów,
usługi w zakresie organizacji czasu wolnego, usługi organizowania
i prowadzenia klubów z dziedziny edukacji lub rozrywki, usługi pu‑
blikowania książek, usługi publikowania katalogów, za wyjątkiem
katalogów reklamowych, wydawnictw konferencyjnych, broszur, fol‑
derów i plakatów, usługi publikacji tekstów innych niż teksty rekla‑
mowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, nie do po‑
bierania z sieci komputerowych, usługi publikowania katalogów, za
wyjątkiem katalogów reklamowych, wydawnictw konferencyjnych,
broszur, folderów i plakatów, usługi reporterskie, tłumaczenia, do‑
radztwo zawodowe, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
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[pokazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj‑
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, or‑
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze‑
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa‑
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat), organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pro‑
dukcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produk‑
cja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on‑line elektro‑
nicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż tek‑
sty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tek‑
stów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy,
sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, stu‑
dia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publi‑
kacji elektronicznych [nie do pobrania), usługi artystów estrado‑
wych, usługi gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fi‑
zyczne], usługi pokazów filmowych, usługi przekwalifikowania zawo‑
dowego, usługi reporterskie, usługi szkół [edukacja], usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów waka‑
cyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
wyższe uczelnie [edukacja], 42 badania oraz usługi, kontrola jakości,
prace badawczo‑rozwojowe, projektowanie budowlane i doradztwo
w zakresie projektowania, analizy chemiczne, analizy wody, audyt
energetyczny, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, bada‑
nia chemiczne, badania geologiczne, badania geologiczne, badania
naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania
w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa,
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej za pośrednictwem strony in‑
ternetowej, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, miernictwo
[pomiary], ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, opra‑
cowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, poszuki‑
wania geologiczne, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi pro‑
duktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie systemów komputerowych, projek‑
towanie urbanistyczne, próby kliniczne, testowanie materiałów,
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji
emisji dwutlenku węgla, usługi chemiczne, usługi doradcze w dzie‑
dzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne doty‑
czące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in‑
formatycznej, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo prze‑
mysłowe.

(111) 306306
(220) 2017 05 29
(210) 472328
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POKROVSKAYA VALENTINA BY MY VALENTINE WEDDING
ALCHEMY BY VALENTINA POKROVSKAYA, Gdynia, PL.
(540) WEDDING ALCHEMY
(510), (511) 16 drukowane materiały związane z organizacją i obsłu‑
gą imprez okolicznościowych, zaproszenia, kartki okolicznościowe,
kartki z życzeniami, wizytówki, ozdoby kartonowe, torebki, papier
oraz artykuły do pakowania oraz przechowywania z papieru i karto‑
nu, papier do pakowania, kalendarze, albumy, książki, 35 doradztwo
i konsultacje w zakresie zarządzania biznesowego, usługi zarządza‑
nia biznesowego w branży ślubnej‑zarówno w formie tradycyjnej jak
i za pośrednictwem nowoczesnych środków komunikacji‑Internet,
sieci VAP, sieci telekomunikacyjne, telefon, 41 usługi planowania
przebiegu i organizacji uroczystości, ślubów, wesel, przyjęć i im‑
prez okolicznościowych, specjalnych oraz rodzinnych, usługi dorad‑
cze w zakresie planowania ślubów, wesel, przyjęć, przyjęć i imprez
okolicznościowych, specjalnych oraz rodzinnych, prowadzenie
uroczystości, wesel, przyjęć i imprez okolicznościowych, specjal‑
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nych oraz rodzinnych, usługi wypożyczania strojów i dekoracji na
uroczystości, przyjęcia i imprezy okolicznościowe, specjalne oraz
rodzinne, usługi udzielania informacji dotyczących rozrywki za po‑
średnictwem Internetu, usługi fotografowania i filmowania zawarte
w tej klasie, usługi edukacyjne i szkoleniowe‑zarówno tradycyjne jak
i prowadzone za pośrednictwem środków komunikacji na odległość
(webinarium), usługi prowadzenia szkoleń i warsztatów dla osób
dorosłych‑zarówno w formie tradycyjnej jak i on‑line, 42 usługi do‑
radcze w sprawie doboru stroju ślubnego, dekoracji, usługa prowa‑
dzenia stron internetowych i/lub intranetowych pozwalające użyt‑
kownikom na tworzenie własnych treści i dzielenie się nimi z innymi
użytkownikami (internetowe strony społecznościowe), prowadzenie
blogów o tematyce ślubnej, weselnej oraz związanej z organizacją
wesel, uroczystości, przyjęć i imprez okolicznościowych, specjalnych
oraz rodzinnych, usługi oprogramowania i wdrażania oprogramo‑
wania związanego z zarządzaniem on‑line projektami imprez przy
użyciu pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, 45 planowanie i or‑
ganizowanie ceremonii ślubnych, usługi w zakresie przygotowywa‑
nia dokumentów prawnych, usługi zarządzania projektami imprez za
pomocą aplikacji mobilnych do pobrania on‑line, prowadzenie listy
prezentów ślubnych do wyboru przez osoby trzecie, wypożyczanie
biżuterii, wypożyczanie baldachimów ślubnych, wypożyczanie su‑
kien.

(111) 306307
(220) 2017 05 30
(210) 472354
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Vigor Essential‑esencja młodości
(510), (511) 5 suplementy diety z wyjątkiem preparatów żółciowych
i wątrobowych.
(111) 306308
(220) 2017 05 31
(210) 472388
(151) 2018 01 22
(441) 2017 07 31
(732) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa, PL.
(540) Klub Kopernika
(510), (511) 9 oprogramowanie dla nauki, planetaria, oprogramo‑
wanie edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
nagrania multimedialne, oprogramowanie multimedialne, oprogra‑
mowanie multimedialne zapisane na płytach CD‑ROM, 16 publikacje
edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki edukacyjne, materiały
drukowane, drukowane materiały ilustracyjne, papierowe materia‑
ły dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 41 muzea, muzea‑usługi,
wystawy, usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów
muzealnych, pokazy, wystawy, usługi planetarium, seminaria, semi‑
naria edukacyjne, prowadzenie seminariów, organizacja seminariów,
organizowanie seminariów edukacyjnych, prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, edukacja, badania edukacyjne, pokazy
edukacyjne, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie
tekstów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, roz‑
powszechnianie materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez
edukacyjnych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie
materiałów multimedialnych on‑line, publikowanie multimedialne
magazynów, czasopism i gazet, usługi publikowania cyfrowych ma‑
teriałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, publikowanie czaso‑
pism internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet,
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, udostępnia‑
nie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzie‑
lanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych
za pomocą internetu, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej
lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnia‑
nie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, nie do pobrania, informacja dotycząca edukacji udzielana
on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 42 badania na‑
ukowe, prowadzenie badań [naukowych], usługi naukowe i techno‑
logiczne, publikowanie informacji naukowych, udostępnianie infor‑
macji naukowych, sporządzanie raportów naukowych, prowadzenie
badań naukowych, kompilacja informacji naukowych, usługi dorad‑
cze w zakresie nauki, badania i analizy naukowe, usługi w dziedzinie
nauk o Ziemi, usługi doradcze dotyczące przyrządów naukowych,
usługi doradcze dotyczące badań naukowych, projektowanie i opra‑
cowywanie produktów multimedialnych, projektowanie stron.
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(111) 306309
(220) 2017 05 31
(210) 472392
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1, Jenkowice, PL.
(540) Sweet Puzzle
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski,
fioletowy
(531) 21.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, żelki, ciastka, krakersy,
czekolada, praliny czekoladowe, chrupki, cukierki.
(111) 306310
(220) 2017 05 31
(210) 472402
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 11
(732) CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) CLICK
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 18 parasole i parasolki, torby, portfele i inne akcesoria
służące do przenoszenia, 25 odzież, nakrycia głowy, 35 sprzedaż
detaliczna i/lub hurtowa odzieży i/lub artykułów modowych, pro‑
wadzenie sprzedaży odzieży i/lub artykułów modowych za pomo‑
cą sklepu internetowego, organizowanie pokazów mody w celach
promocyjnych, 40 krawiectwo, szycie odzieży na miarę, przeróbki
odzieży, 42 projektowanie mody, 45 usługi doradztwa osobistego
w zakresie stylizacji ubioru, wypożyczanie odzieży.
(111) 306311
(220) 2017 06 01
(210) 472405
(151) 2018 01 25
(441) 2017 07 31
(732) TYC‑TYKA MAGDALENA MTTESTETICA, Kraków, PL.
(540) MTT Estetica
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działal‑
ności 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 pora‑
dy udzielane konsumentom‑punkty informacji konsumenckiej, kol‑
portaż próbek, reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchi‑
singu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modeli i mode‑
lek do celów promocji sprzedaży i reklamy, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, komputerowe za‑
rządzanie plikami, kompilacja informacji do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
baz danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem
Internetu kosmetyków, preparatów do makijażu, środków perfume‑
ryjnych i zapachowych, środków toaletowych oraz aplikatorów do
kosmetyków, 44 chirurgia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycz‑
nej i plastycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
gabinety pielęgnacji skóry, fryzjerstwo, manicure, ozdabianie ciała,
analiza kolorów‑usługi kosmetyczne, depilacja woskiem, analiza ko‑
smetyczna, 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
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z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, udzielanie informacji o uro‑
dzie, 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, nakłada‑
nie produktów kosmetycznych na twarz, usługi doradztwa dotyczą‑
cego 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 pie‑
lęgnacji paznokci, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie ma‑
kijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry gło‑
wy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgna‑
cji urody świadczone przez uzdrowisko‑SPA, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi depila‑
cyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.

(111) 306312
(220) 2017 06 01
(210) 472406
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) SIEMIONOW JOANNA MARIA LODZIARNIA JOANNA,
Białystok, PL.
(540) Lodziarnia „Joanna” SIEMIONOW 1968 r.
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, wyroby cukiernicze, desery lodowe,
wafle, gofry, naleśniki, proszki do produkcji lodów, proszki do pro‑
dukcji gofrów, proszki do produkcji naleśników, proszki do produkcji
napojów mrożonych, wafle do lodów, polewy do lodów, środki wią‑
żące do lodów, napoje mrożone na bazie kawy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej następujących towarów: lody, sorbety, wy‑
roby cukiernicze, desery lodowe, wafle, gofry, naleśniki, proszki do
produkcji lodów, proszki do produkcji gofrów, proszki do produkcji
naleśników, proszki do produkcji napojów mrożonych, wafle do lo‑
dów, polewy do lodów, środki wiążące do lodów, napoje mrożone na
bazie kawy, 43 lodziarnie, kawiarnie, snack‑bary, cukiernie, catering,
wynajem urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybu‑
cji lodów.
(111) 306313
(220) 2017 06 01
(210) 472407
(151) 2018 01 26
(441) 2017 07 31
(732) DYBAŁA TOMASZ F.H.U. MELIOR GROUP, Rybnik, PL.
(540) Rybnickie LODY RZEMIEŚLNICZE
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody spożywcze, desery lodowe, musy deserowe,
musy czekoladowe, napoje na bazie czekolady, kawy, sorbety lodo‑
we, wyroby cukiernicze, 43 kawiarnie, lodziarnie, obsługa gastrono‑
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restaura‑
cje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi mobilnych
gastronomii, w tym zwłaszcza w postaci mobilnych lodziarni.
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(111) 306314
(220) 2017 06 01
(210) 472423
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) BOUCHIKHI CHAKIBEM, KOŁTKO ALEKSANDRA PREMIUM
CONCEPT SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) L’ARC
(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 prowadzenie restauracji, usługi gastronomiczne,
przygotowanie dań na zamówienia oraz ich dostawa, usługi barowe.
(111) 306315
(220) 2017 06 01
(210) 472461
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warka, PL.
(540) dobry LEMON Z NAJLEPSZYCH ODMIAN JABŁEK I LIMONEK
(540)

Kolor znaku: srebrny, zielony, jasnozielony, żółty, biały, czarny
(531) 05.07.12, 05.07.13, 05.07.22, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr.
(111) 306316
(220) 2017 06 02
(210) 472501
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 21
(732) EXOTIC CAR CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Exotic Car Club
(510), (511) 35 reklama, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi sprzedaży w zakresie
środków transportu, pojazdów i urządzeń służących do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, usługi sprzedaży w zakresie to‑
warów, luksusowych takich jak: samochody, motocykle, jachty i inne
jednostki pływające, helikoptery, samoloty i zegarki, 39 wypożycza‑
nie i wynajmowanie środków transportu, wypożyczanie i wynajmo‑
wanie pojazdów i urządzeń służących do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, 45 wynajem zegarków, odzieży i biżuterii.
(111) 306317
(220) 2017 06 02
(151) 2018 01 22
(441) 2017 08 21
(732) PLUTON KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 29.01.12, 05.07.01, 29.01.12

(210) 472507
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(510), (511) 7 młynki kuchenne, młynki domowe elektryczne, ma‑
szyny do wyciskania kawy, elektryczne młynki do kawy, elektryczne
spieniacze mleka do kawy, młynki do kawy inne niż obsługiwane
elektrycznie, młynki do kawy o napędzie innym niż ręczny, domowe
elektryczne młynki, domowe elektryczne blendery, ubijaczki elek‑
tryczne, elektryczne młynki wysokoobrotowe, elektryczne młynki
wolnoobrotowe, elektryczne młynki udarowe, 11 elektryczne filtry
do kawy, elektryczne ekspresy do kawy, ekspresy do kawy espresso,
urządzenia do palenia kawy, maszyny do palenia kawy, piece do pa‑
lenia kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne warniki do
kawy, elektryczne perkolatory do kawy, ekspresy do palenia ziaren
kawy, elektryczne bezprzewodowe zaparzacze kawy, domowe eks‑
presy do kawy, elektryczne dzbanki do kawy wyposażone w zapa‑
rzacz, elektryczne czajniki do herbaty, elektryczne warniki do herba‑
ty, filtry do herbaty, urządzenia do parzenia herbaty, elektryczne
zaparzacze do herbaty, elektryczne podgrzewacze do herbaty, insta‑
lacje do prażenia i przygotowywania kakao, 21 mieszadełka do kawy,
młynki do kawy, ręczne młynki do kawy, nieelektryczne młynki do
kawy, kubki do kawy, filiżanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do
kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, miarki do kawy,
ręczne młynki do kawy, ceramiczne serwisy do kawy, filtry do kawy
nieelektryczne, nieelektryczne ekspresy do kawy, instalacje automa‑
tyczne do przyrządzania kawy, serwisy do kawy z porcelany, nieelek‑
tryczne spieniacze mleka do kawy, nieelektryczne zaparzacze do
kawy z tłokiem, filtry nieelektryczne do parzenia kawy, serwisy do
kawy z metali szlachetnych, filtry do kawy niepapierowe stanowiące
część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, serwisy do kawy z meta‑
li nieszlachetnych, papierowe serwisy do kawy, serwisy do kawy
z tworzyw sztucznych, dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych,
zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków,
sitka do herbaty, filtry do herbaty, serwisy do herbaty, czajniczki do
herbaty, imbryczki do herbaty, nieelektryczne zaparzacze do herba‑
ty, sitka do zaparzania herbaty, filiżanki do herbaty, maty pod naczy‑
nia przy serwisowaniu herbaty, serwisy do herbaty z metali szlachet‑
nych, serwisy do herbaty z metali nieszlachetnych, zaparzaczki do
herbaty z metali szlachetnych, czajniczki do herbaty z metali szla‑
chetnych, zaparzaczki do herbaty z metali nieszlachetnych, czajnicz‑
ki do podawania herbaty w stylu japońskim, czajniczki do podawa‑
nia herbaty w stylu japońskim z metali szlachetnych, czajniczki do
podawania herbaty w stylu japońskim z metali nieszlachetnych,
dzbanki kuchenne, dzbanki na mleko, dzbanki ze śmietanką, dzbanki
szklane, dzbanki próżniowe, dzbanki na syropy, czajniki nieelektrycz‑
ne, czajniki z gwizdkiem, kubki, kubki gliniane, kubki szklane, kubki
papierowe, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki w tworzyw
sztucznych, kubki do mieszania, kubki do karmienia, kubki do napo‑
jów, uchwyty na kubki, stojaki i wieszaki na kubki, kubki z uchem,
pojemniki kuchenne, pojemniki emaliowane, pojemniki termoizola‑
cyjne, pojemniki ze szkła, pojemniki z metali szlachetnych i nieszla‑
chetnych, pojemniki na wykałaczki, pojemniki do napojów, pojemni‑
ki do przechowywania żywności, pojemniki na przyprawy, pojemniki
próżniowe, pojemniki do schładzania, pojemniki do ogrzewania,
termoizolacyjne pojemniki na napoje, przenośne pojemniki termo‑
izolacyjne na napoje, pojemniki termoizolacyjne na żywność, pojem‑
niki porcelanowe, podstawki na pojemniki, pojemniki do użytku do‑
mowego lub kuchennego, pojemniki
‑tacki do zamrażania lodu,
pojemniki z tworzyw sztucznych, pojemniki z metali szlachetnych i nie‑
szlachetnych, pojemniki papierowe, pojemniki z uchwytami, przybo‑
ry kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory do wy‑
pieków, przybory kuchenne jako formy, koszyki, foremki, przybory
do gospodarstwa domowego, serwowania, kuchenne takie jak: wi‑
delczyki, łyżeczki, nożyki itp., przybory wykonane z tworzyw sztucz‑
nych, przybory wykonane z metali szlachetnych, przybory wykonane
z metali nieszlachetnych, przybory wykonane z innych materiałów,
naczynia, naczynia szklane, naczynia ceramiczne, naczynia szklane
żaroodporne, naczynia do gotowania, naczynia na napoje, szklane
naczynia na napoje, naczynia kuchenne, naczynia będące artykułami
gospodarstwa domowego, podstawki stołowe pod naczynia, naczy‑
nia do serwisowania, termoizolacyjne naczynia szklane, naczynia do
mieszania koktajli, naczynia z metali szlachetnych i nieszlachetnych,
naczynia do picia i akcesoria barowe, talerze, talerzyki, talerze jedno‑
razowe, talerze papierowe, talerze dekoracyjne, talerze deserowe,
talerze szklane, talerze ceramiczne, talerze z tworzyw sztucznych,
talerze z metali szlachetnych i nieszlachetnych, talerze biodegrado‑
walne, butelki na napoje dla podróżnych, 29 zabielacz do kawy, za‑
bielacze do kawy zawierające przede wszystkim produkty mleczne,
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30 kawa, gotowa kawa, kawa z mlekiem, kawa ze spienionym mle‑
kiem, substytuty kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, cykoria,
napoje na bazie kawy, kawa aromatyzowana, kawa niepalona, kawa
palona, kawa granulowana, kawa liofilizowana, kawa czekoladowa,
kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa słodowa, kawa bezkofeino‑
wa, kawa rozpuszczalna, kawa mrożona, kawa w torebkach, kapsułki
z kawą, kawa parzona, kawa mielona, kawa w postaci całych ziaren,
sztuczna kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mieszanki kawy sło‑
dowej i kawy, ekstrakt z kawy, ekstrakt kawy słodowej, palone ziarna
kawy, mielone ziarna kawy, nadzienia na bazie kawy, napoje na bazie
kawy, napoje sporządzane z kawy, mieszanki kawy i cykorii, ziarna
kawy powlekane cukrem, napoje mrożone na bazie kawy, mieszanki
kawy słodowej i kakao, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje
składające się głównie z kawy, mieszanina esencji i ekstraktów
z kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, preparaty do spo‑
rządzania napojów na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawierające
lody, napoje gazowane na bazie kawy, ekstrakty z kawy stosowane
jako aromaty do napojów, inne niewymienione kawy, napary inne niż
do celów leczniczych na bazie kawy, herbata, herbata rozpuszczalna,
herbaty aromatyzowane, herbata zielona, herbata oolong, herbata
czarna, herbata jaśminowa, herbata mate, herbata rooibos, herbata
chai, herbata nienaturalna, herbata naturalna, herbata mrożona, her‑
bata szałwiowa, herbata lipowa, herbata imbirowa, herbata bezte‑
inowa, herbata biała, herbata earl grey, herbata sypka, herbata w to‑
rebkach, herbata zielona, herbata do zaparzania, herbata cytrynowa,
herbata lapsang souchong, herbata chryzantemowa, herbata z roz‑
marynu, kapsułki z herbatą, herbata z liści jęczmienia, herbata z żeń
‑szenia, herbata żurawinowa, herbata morelowa, herbata z eleutero‑
koku, herbata darjeeling, herbata prażona, herbata prażona
jęczmienna, sztuczna herbata, herbata w granulkach, napoje na ba‑
zie herbaty, substytuty herbaty, herbata cytrusowa, herbata z kolco‑
woju, herbata z białego lotosu, herbata z korzenia łomianu, herbata
paczkowana, herbata ze sproszkowanych wodorostów, herbata owo‑
cowa, herbata pomarańczowa, herbata jabłkowa, liście herbaty, wy‑
ciągi z herbaty, herbaty ziołowe, aromaty do herbaty, torebki do
przyrządzania herbaty, napoje sporządzone z herbaty, kwiaty i liście
jako substytuty herbaty, preparaty do sporządzania napojów na ba‑
zie herbaty, herbaty składające się z liści lub wyciągów ziół i/lub owo‑
ców, napary inne niż do celów leczniczych na bazie kawy, inne nie‑
wymienione herbaty, kakao, napoje kakaowe, mieszanki kakaowe,
wyroby z kakao, preparaty z kakao, kakao w proszku, napoje zawiera‑
jące kakao, cukierki z kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao,
kakao do sporządzania napojów, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
mrożone na bazie kakao, ekstrakty i wyciągi z kakao, składniki na ba‑
zie kakao do produkcji produktów cukierniczych, kakao palone, ka‑
kao granulowane, ekstrakty kakao stosowane jako aromaty, napary
inne niż do celów leczniczych na bazie kakao, przyprawy, przyprawy
suche, przyprawy korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy do
pieczenia, przyprawy w proszku, dodatki i przyprawy smakowe, kon‑
centraty korzenne stosowane jako przyprawy, inne niewymienione
przyprawy, aromaty, aromaty waniliowe, aromaty migdałowe, aro‑
maty kawowe, aromaty cytrynowe, aromaty orzechowe, aromaty do
napojów, aromaty do ż3wności, aromaty owocowe, preparaty aro‑
matyczne do wypieków, aromaty spożywcze inne niż olejki eterycz‑
ne, aromaty ziołowe, aromaty naturalne, inne niewymienione aro‑
maty, 32 woda, woda pitna, woda aromatyzowana, woda mineralna,
woda źródlana, woda gazowana, woda niegazowana, woda selcer‑
ska, woda sodowa, woda stołowa, woda litowa, woda butelkowana,
woda mineralizowana, woda wzbogacona odżywczo, woda pitna z wi‑
taminami, woda kokosowa, napoje, napoje izotoniczne, napoje bezal‑
koholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalko‑
holowe o smaku kawy, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje owocowe, napoje gazowane, napoje
niegazowane, napoje typu coca‑cola, napoje dla sportowców, napoje
z guaraną, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje mrożone,
napoje mrożone owocowe, napoje mrożone warzywne, napoje typu
tonic, napoje aromatyzowane, koktajle bezalkoholowe, napoje gazo‑
wane i niegazowane na bazie soków owocowych i/lub warzywnych,
soki owocowe, mrożone soki owocowe, napoje bezalkoholowe na
bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje typu
smoothie, napoje owocowe z koncentratu, esencje do produkcji na‑
pojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych nie w po‑
staci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania wody smakowej,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za zamówie‑
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niem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi sprze‑
daży detalicznej i hurtowej za pomocą katalogów w związku z arty‑
kułami spożywczymi usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
związane z kawą, herbatą, kakao, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, zarządzanie
i administrowanie w działalności handlowej, zgromadzenie towarów
umożliwiające klientom oglądanie i nabywanie w sklepach detalicz‑
nych i hurtowniach z towarami spożywczymi, przemysłowymi, go‑
spodarstwa domowego, chemicznymi i rolniczymi oraz ich półpro‑
duktami, organizowanie targów i wystaw handlowych, agencje
importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje re‑
klamowe, dekoracja wystaw kawiarnianych i sklepowych, organizo‑
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi związa‑
ne z prowadzeniem kawiarni i herbaciarni w tym pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna sprzedaży ww. towarów, zarządzanie w za‑
kresie zamówień handlowych w tym przesyłanie handlowej informacji
tekstowej i obrazowej dzięki środkom masowego przekazu, 40 mie‑
lenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy, przetwarzanie liści herbaty,
43 kawiarnie, usługi kawiarni, herbaciarnie, usługi herbaciarni, usługi
dostawy kawy i herbaty, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ca‑
tering, bary, bary szybkiej obsługi, restauracje.

(111) 306318
(220) 2017 06 05
(210) 472555
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) HITEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów, PL.
(540) HITEXA
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 11 aparatura, instalacje i urządzenia chłodnicze, arma‑
tura do pieców, armatura do urządzeń oraz instalacji wodnych i ga‑
zowych, chłodnice do cieczy, komory chłodnicze, pojemniki i szafy
chłodnicze, lady chłodnicze, dmuchawy, części instalacji do nawiewu,
filtry powietrza do klimatyzacji, instalacje do schładzania wody, in‑
stalacje i urządzenia klimatyzacyjne, instalacje do klimatyzacji w po‑
jazdach, zbiorniki chłodzące do pieców, urządzenia do chłodzenia
powietrza i napojów, wyciągi wentylacyjne, wentylatory, zamrażarki,
grzejniki do centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników cen‑
tralnego ogrzewania, rekuperatory cieplne, wymienniki i zasobniki
ciepła, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, kolektory słoneczne,
kotły grzewcze, kuchenki, naczynia wzbiorcze do instalacji central‑
nego ogrzewania, nurnikowe grzałki, urządzenia do ogrzewania na
paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do podgrzewania pojaz‑
dów, ruszty do palenisk, palniki, instalacje do wytwarzania pary, pie‑
ce jako urządzenia grzewcze, płyty grzejne, instalacje do podgrzewa‑
nia powietrza i wody, 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz
naprawy maszyn i urządzeń biurowych, montaż i naprawa instalacji
grzewczych.
(111) 306319
(220) 2017 06 05
(210) 472585
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) MAJSTER BUDOWLANE ABC
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy, czerwony
(531) 07.03.11, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami
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budowlanymi w szczególności takimi jak: betonowe materiały bu‑
dowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały
budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki [materiały
budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła,
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budow‑
lane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały
budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane], materiały bu‑
dowlane z kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające
materiały izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemeta‑
lowe, materiały budowlane na bazie wapna, materiały budowlane ze
sztucznego kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych,
ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe],
niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, materiały
budowlane składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalo‑
we o właściwościach akustycznych, materiały budowlane wykonane
z włókna skalnego, materiały budowlane z materiałów z tworzyw
sztucznych, materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnio‑
ne włóknem, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane,
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, nie‑
metalowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu na‑
wierzchni, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami
sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe materiały budowlane
do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, nieme‑
talowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo‑kartonowe
[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełniania ubyt‑
ków na bazie smoły [materiały budowlane], budowlane materiały
metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały
budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, stropy
[metalowe materiały budowlane], markizy metalowe [materiały bu‑
dowlane], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane],
materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe mate‑
riały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane
w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, meta‑
lowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo‑kartonowe
[materiały budowlane], oraz artykuły budowlane metalowe i nieme‑
talowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz artykuły wykończeniowe,
meble, urządzenia i wyroby elektrotechniczne, narzędzia budowla‑
ne, narzędzia, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt radiowo
‑telewizyjny, wyroby z metalu, drewna, szkła, ceramik, porcelany oraz
tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykuły chemiczne,
włókiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały wyposażenia
sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 doradztwo inżynieryjne
dotyczące usług budowlanych, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane związane ze wzno‑
szeniem budynków, roboty związane z budową obiektów inżynierii
lądowej, roboty budowlane specjalistyczne.

(111) 306320
(220) 2017 06 05
(210) 472586
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) MAJSTER BUDOWLANE ABC
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy, czerwony
(531) 07.03.11, 26.03.07, 26.03.16, 27.05.01, 27.05.12, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami
budowlanymi w szczególności takimi jak: betonowe materiały bu‑
dowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały
budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki [materiały
budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła,
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budow‑
lane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały
budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane], materiały bu‑
dowlane z kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające
materiały izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemeta‑
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lowe, materiały budowlane na bazie wapna, materiały budowlane ze
sztucznego kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych,
ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe],
niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, materiały
budowlane składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalo‑
we o właściwościach akustycznych, materiały budowlane wykonane
z włókna skalnego, materiały budowlane z materiałów z tworzyw
sztucznych, materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnio‑
ne włóknem, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane,
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, nie‑
metalowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu na‑
wierzchni, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami
sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe materiały budowlane
do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, nieme‑
talowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo‑kartonowe
[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełniania ubyt‑
ków na bazie smoły [materiały budowlane], budowlane materiały
metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały
budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, stropy
[metalowe materiały budowlane], markizy metalowe [materiały bu‑
dowlane], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane],
materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe mate‑
riały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane
w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, meta‑
lowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo‑kartonowe
[materiały budowlane] oraz artykuły budowlane metalowei nie‑
metalowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz artykuły wykończe‑
niowe, meble, urządzenia i wyroby elektrotechniczne, narzędzia
budowlane, narzędzia, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt
radiowo‑telewizyjny, wyroby z metalu, drewna, szkła, ceramiki, por‑
celany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykuły
chemiczne, włókiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały
wyposażenia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi budow‑
lane, doradztwo inżynieryjne dotyczące usług budowlanych, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty związane
z budową obiektów inżynierii lądowej, roboty budowlane specjali‑
styczne.

(111) 306321
(220) 2017 06 07
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BELLE EPOQUE
(540)

(210) 472651

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagra‑
nia dźwięku, obrazu filmowe utrwalone formie zapisanej taśmy fil‑
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, for‑
macie elektronicznym, zapisie cyfrowym, wersji przystosowanej do
odtwarzania komputerach multimedialnych, odtwarzaczach CD,
DVD, zapisane nośniki obrazu dźwięku, gry komputerowe, interak‑
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywa‑
nia, zapisywania, odtwarzania reprodukcji dźwięku, obrazu, informa‑
cji zapisu filmowego formie analogowej cyfrowej, elektryczna
elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego światłowodowego, nadajniki sygnału na‑
ziemnego, kablowego satelitarnego, odbiorniki telewizyjne radiowe,
odbiorniki telewizyjne radiowe wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające
zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające deko‑
der interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zesta‑
wy aparaturowe zawierające dekoder nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych dźwiękowych‑rejestracja dźwięku obrazu
na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisy‑
wanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy kompu‑
terowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom tele‑
wizji oglądanie zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych
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kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputero‑
wych, konkursów, przystosowane do użycia odbiornikiem telewizyj‑
nym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do ob‑
sługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio video
postaci skompresowanej, anteny radiowe telewizyjne, urządzenia do
zapisywania, zapamiętywania odtwarzania obrazów, dźwięków za‑
pisu wideo postaci plików formacie elektronicznym, aparaty telefo‑
niczne, monitory, komputery urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego radiowego syste‑
mie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi zakresie reklamy:
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprze‑
daż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze‑
kazu, usługi produkcji audycji filmów reklamowych dla radia, telewi‑
zji, kina, Internetu, usługi zakresie dystrybucji doręczania prospektów
próbek reklamowych, organizacji pokazów wystaw handlowych/re‑
klamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
reklamy, udzielanie informacji sprawach działalności gospodarczej,
podatków, pozyskiwanie przekazywanie informacji działalności go‑
spodarczej, pomoc prowadzeniu działalności gospodarczej, sporzą‑
dzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej handlowej,
usługi prowadzenia sklepu hurtowni wielobranżowej, sklepu wysył‑
kowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów
telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu
filmowych utrwalonych formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi‑
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, formacie cyfrowym,
wersji przystosowanej do odtwarzania komputerach multimedial‑
nych, przenośnych odtwarzaczach obrazu dźwięku, zapisanych no‑
śników obrazu dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarza‑
nia reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji zapisu filmowego formie
analogowej cyfrowej, elektrycznej elektronicznej aparatury służącej
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego światło‑
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego satelitar‑
nego, odbiorników telewizyjnych radiowych, odbiorników telewizyj‑
nych radiowych wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do
odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do
odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów
papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czaso‑
pism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże‑
nia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towa‑
rów 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, bu‑
dziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, fla‑
gi, galanteria odzieżowa damska męska, galanteria skórzana, galan‑
teria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki,
konstrukcje dmuchane balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe szkolne, pudełka, naklejki nalepki, notesy, obrusy, odtwa‑
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, pa‑
piery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodo‑
we osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze,
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy,
torby torebki, torciki, trąbki, T‑shirty, wizytowniki, wody perfumowa‑
ne perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła porcelany, zabawki,
zegary ścienne, zegarki, znaczki logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie rozpowszechnianie informa‑
cji, usługi emisji sygnału radiowego telewizyjnego, usługi rozpo‑
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku‑
mentalnych fabularnych, widowisk rozrywkowych sportowych oraz
audycji interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej
radiowej, obsługi przekazu dźwięku obrazu, obsługi przekazu cyfro‑
wego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu sy‑
gnału cyfrowego, rozpowszechniania programów informacji za po‑
średnictwem sieci informatycznych‑Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
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światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane
‑zakres dostępu do treści informacyjnych usług indywidualnie okre‑
ślonych dla każdego abonenta możliwością wykorzystania przesyła‑
nia informacji od abonenta do operatora celu wyboru: usług,
uczestniczenia grach, konkursach, głosowaniach dokonywania zaku‑
pów jednoczesnym przekazywaniem informacji od do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację klientem, usługi prze‑
kazu telewizyjnego łącznie umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki konkursów, usługi dostarczania informacji
on‑line komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak‑
tywny portal telewizyjny, udzielanie informacji usługi konsultacyjne
dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do In‑
ternetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicz‑
nej, organizacja przekazywanie serwisów internetowych www, do‑
starczanie dostępu do plików formacie elektronicznym Internecie,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych zbiorów
obrazów Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
nadawania sygnału telewizyjnego radiowego, odbiorników radio‑
wych telewizyjnych, urządzeń do kodowania dekodowania sygnału
cyfrowego analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN
‑przesyłanie danych do sieci lokalnej jak również umożliwianie do‑
stępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu
do krajowych międzynarodowych serwisów portali internetowych,
usługi udostępniania dostępu do krajowych międzynarodowych ser‑
wisów portali internetowych, 41 usługi rozrywki nauczania: organi‑
zacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych fabularnych, reportaży, progra‑
mów telewizyjnych, organizacji teleturniejów konkursów, organiza‑
cja audycji interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych rozrywkowych
systemie on‑line systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmo‑
wania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku obrazu, dostar‑
czanie informacji rozrywce, edukacji programach radiowych telewi‑
zyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie preferencjami odbiorców następ‑
nie odtwarzanie ich czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostar‑
czania muzyki, video, dźwięku obrazu postaci plików formacie elek‑
tronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, organizacji produkcji nagrań fil‑
mowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, es‑
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publiko‑
wanie książek innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet formie elektronicznej, udo‑
stępnianie ich sieci internetowej, usługi obsługi technicznej organi‑
zacyjnej produkcji telewizyjnej filmowej zawarte tej klasie, 42 opra‑
cowywanie wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte tej klasie,
opracowywanie ekspertyz, opinii prowadzenie badań dziedzinie ko‑
munikacji społecznej, prowadzenie badań dziedzinie usług
medialnych‑prace badawczo‑wdrożeniowe dotyczące opracowywa‑
nia wdrażania nowych technologii dziedzinie usług medialnych,
opracowywanie przekazywanie prognoz pogody, usługi udostęp‑
niania czasu dostępu do sieci Internet‑kawiarenka internetowa, usłu‑
gi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 306322
(220) 2017 06 10
(210) 472787
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 21
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) świeżość lata
(510), (511) 29 buliony, rosoły, zupy, koncentraty zup, składniki do
ich przyrządzania nie ujęte w innych klasach, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa mrożone,
konserwy z warzywami, marynaty warzywne, marynaty warzywne
z dodatkiem przypraw i/lub ziół, sałatki warzywne, sałatki warzywne
z dodatkiem przypraw i/lub ziół i/lub majonezu, sałatki warzywne
z dodatkiem kiełków roślin i/lub zarodków roślin, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce w zaprawie octowej, owoce suszo‑
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ne, owoce mrożone, konserwy z owocami, sałatki owocowe, chipsy
owocowe, chrupki owocowe, przeciery owocowe, musy owocowe,
owoce smażone, galaretki owocowe, sałatki owocowo‑warzywne
z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki ziemniaczane, dania goto‑
we z warzyw, dania gotowe warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół
i/lub przypraw, mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/
lub przypraw, mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub
ryżu i/lub kasz i/lub makaronów, mieszanki warzywne z dodatkiem
ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów i sosów, mieszanki
warzywno‑mięsne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/
lub makaronów z przyprawami i/lub sosami, mrożone dania gotowe
z warzyw, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przy‑
praw, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół
i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem ziem‑
niaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów, mrożone mieszanki
warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub maka‑
ronów i sosów, mrożone mieszanki warzywno‑mięsne z dodatkiem
ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów z przyprawami i/
lub sosami, rośliny strączkowe konserwowane, soczewica konserwo‑
wana, soja konserwowana, groch konserwowany, oliwki konserwo‑
wane, zioła konserwowane, suszone, gotowane i mrożone, grzyby
suszone, grzyby konserwowane, grzyby w occie, grzyby w occie z do‑
datkiem przypraw i/lub ziół, soki warzywne do sporządzania potraw,
galaretki, dżemy, kompoty, konfitury, marmolady, koncentrat pomi‑
dorowy, wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie przygotowane
posiłki składające się z mięsa i warzyw, przetwory warzywno‑mięsne
i mięsne, dania gotowe warzywno‑mięsne i mięsne, w szczególności
fasolka po bretońsku, fasolka w sosie pomidorowym, bigos, flaczki,
gołąbki w sosie pomidorowym, kiełbasy i kiełbaski, kiełbaski w sosie
pomidorowym, pulpety w sosie pomidorowym, krokiety z mięsem,
krokiety z kapustą i grzybami, mrożone dania gotowe wegetariań‑
skie, mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, konserwy mięsne,
wyroby wędliniarskie, pasztety, pasztety mięsne, pasztety mięsne
z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami i/lub ziołami, tłusz‑
cze do smarowania, smalec, smalec z czosnkiem i/lub warzywami,
drób, przetwory z drobiu, wędliny drobiowe, pasztety drobiowe,
pasztety drobiowe z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami i/
lub ziołami, dziczyzna, pasztety z dziczyzny, ryby nieżywe, przetwo‑
ry z ryb, pasztety rybne, pasty rybne, pasty do smarowania, pasty do
smarowania zawierające tłuszcz, wyroby kulinarne, odżywcze pasty
z roślin strączkowych z dodatkami, smakowe pasty z roślin strączko‑
wych, pasta z ciecierzycy i tahini, jaja, mleko i produkty z mleka, oleje
i tłuszcze jadalne .

(111) 306323
(220) 2017 06 12
(210) 472788
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) BOCHENEK MARCIN UCANBEFIT ACADEMY CENTRUM
DOSKONALENIA TRENERÓW, Mogilno Małe, PL.
(540) ucanbefit
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 02.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do pobrania w postaci mobilnej
aplikacji, która zapewnia dostęp do informacji, porad, baz danych
dotyczących odżywiania, diet, ćwiczeń fizycznych, planów treningo‑
wych oraz narzędzi obliczeniowych w dziedzinie diety, utraty wagi,
planowania diety, ćwiczeń fizycznych i stylu życia, 35 usługi zgrupo‑
wania na rzecz osób trzecich następujących towarów: odzież, leggin‑
sy damskie, koszulki damskie, koszulki na ramiączka damskie, bluzy
damskie, spodenki męskie, koszulki męskie, bluzy męskie, obuwie,
nakrycia głowy, torby treningowe, ręczniki, shakery, smycze, długopi‑
sy, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtow‑
niach lub w sklepach detalicznych albo z katalogów względnie za po‑
średnictwem systemu telezakupów bądź na stronach internetowych
z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu
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środków telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, rozprowa‑
dzanie próbek dla celów reklamowych, reklama i marketing, 41 edu‑
kacja, nauczanie, usługi rozrywkowe, organizowanie szkoleń, organi‑
zowanie konkursów, organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych,
udzielanie dostępu do treningów, instruktażu i filmów związanych
ze sprawnością fizyczną i odżywianiem, udostępnianie strony inter‑
netowej z informacjami dotyczącymi sportu, treningu sprawności
fizycznej, zdrowego odżywiania i rozwoju umiejętności sportowych,
udzielanie dostępu do nagranych sesji sportowych i związanych ze
sprawnością fizyczną, programy konkursowe i motywacyjne z nagro‑
dami, mające na celu nagradzanie uczestników programu.

(111) 306324
(220) 2017 06 11
(210) 472789
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) RUSAK BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, szary, ciemnoniebieski
(531) 01.15.24, 26.03.01, 26.03.06, 29.01.13, 01.15.23
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organi‑
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarzą‑
dzania w zakresie zamówień w handlu, usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi marketingowe, usługi reklamowe, agencje
informacji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, ba‑
dania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, pro‑
gnozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, pośredniczenie
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, usługi
w zakresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, doradztwo
w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów, pla‑
nowaniem, organizacją pracy i organizowaniem obiegu informacji,
36 usługi w zakresie prowadzenia agencji celnej, w tym dostarczanie
i przygotowywanie niezbędnych dokumentów do odprawy celnej
i dokonywania zgłoszenia celnego, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi kantorów wymiany walut, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży
walut obcych, wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawio‑
nych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchome‑
go, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, wynajmowanie powierzchni biurowych i magazy‑
nowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa,
oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla
celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowa‑
nie raportów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw,
39 prowadzenie składu celnego oraz działalności spedycyjnej i prze‑
wozowej, magazynowanie i przeładowywanie towarów, działal‑
ność wspierająca dla transportu lądowego w zakresie działalności
związanej z parkingami, garażami, usługi agencji transportowych,
usługi transportowe, usługi spedycji, dostarczanie towarów, usługi
kurierskie, czarterowanie, pośrednictwo frachtowe, fracht, transport
kolejowy, transport kołowy, transport powietrzny, transport morski,
informacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, pośrednic‑
two i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie transportu, pa‑
kowanie towarów, produktów i przedmiotów wielkogabarytowych
do transportu drogowego, lotniczego i morskiego, przewożenie i do‑
starczanie towarów, magazynowanie, zarządzanie i administrowanie
parkingami, wynajem miejsc parkingowych i parkingów, garaży,
powierzchni magazynowych, hall do składowania, gruntów lub tere‑
nów do składowania towarów, podnajmowanie lub wynajmowanie
miejsc do parkowania i postoju maszyn oraz pojazdów.
(111) 306325
(220) 2017 06 11
(210) 472790
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) RUSAK BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) RUSAK
(540)

Kolor znaku: biały, szary, ciemnoniebieski
(531) 01.15.24, 26.03.01, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.23
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organi‑
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarzą‑
dzania w zakresie zamówień w handlu, usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi marketingowe, usługi reklamowe, agencje
informacji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, ba‑
dania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, pro‑
gnozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, pośredniczenie
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, usługi
w zakresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, doradztwo
w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów, pla‑
nowaniem, organizacją pracy i organizowaniem obiegu informacji,
36 usługi w zakresie prowadzenia agencji celnej, w tym dostarczanie
i przygotowywanie niezbędnych dokumentów do odprawy celnej
i dokonywania zgłoszenia celnego, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi kantorów wymiany walut, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży
walut obcych, wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawio‑
nych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchome‑
go, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, wynajmowanie powierzchni biurowych i magazy‑
nowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa,
oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla
celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowa‑
nie raportów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw,
39 prowadzenie składu celnego oraz działalności spedycyjnej i prze‑
wozowej, magazynowanie i przeładowywanie towarów, działal‑
ność wspierająca dla transportu lądowego w zakresie działalności
związanej z parkingami, garażami, usługi agencji transportowych,
usługi transportowe, usługi spedycji, dostarczanie towarów, usługi
kurierskie, czarterowanie, pośrednictwo frachtowe, fracht, transport
kolejowy, transport kołowy, transport powietrzny, transport morski,
informacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, pośrednic‑
two i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie transportu, pa‑
kowanie towarów, produktów i przedmiotów wielkogabarytowych
do transportu drogowego, lotniczego i morskiego, przewożenie i do‑
starczanie towarów, magazynowanie, zarządzanie i administrowanie
parkingami, wynajem miejsc parkingowych i parkingów, garaży,
powierzchni magazynowych, hall do składowania, gruntów lub tere‑
nów do składowania towarów, podnajmowanie lub wynajmowanie
miejsc do parkowania i postoju maszyn oraz pojazdów.
(111) 306326
(220) 2017 06 11
(210) 472791
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) RUSAK BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RUSAK
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organi‑
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarzą‑
dzania w zakresie zamówień w handlu, usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi marketingowe, usługi reklamowe, agencje
informacji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, ba‑
dania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, pro‑
gnozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, pośredniczenie
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, usługi
w zakresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, doradztwo
w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów, pla‑
nowaniem, organizacją pracy i organizowaniem obiegu informacji,
36 usługi w zakresie prowadzenia agencji celnej, w tym dostarczanie
i przygotowywanie niezbędnych dokumentów do odprawy celnej
i dokonywania zgłoszenia celnego, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi kantorów wymiany walut, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży
walut obcych, wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawio‑
nych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchome‑
go, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
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umów najmu, wynajmowanie powierzchni biurowych i magazy‑
nowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa,
oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla
celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowa‑
nie raportów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw,
39 prowadzenie składu celnego oraz działalności spedycyjnej i prze‑
wozowej, magazynowanie i przeładowywanie towarów, działal‑
ność wspierająca dla transportu lądowego w zakresie działalności
związanej z parkingami, garażami, usługi agencji transportowych,
usługi transportowe, usługi spedycji, dostarczanie towarów, usługi
kurierskie, czarterowanie, pośrednictwo frachtowe, fracht, transport
kolejowy, transport kołowy, transport powietrzny, transport morski,
informacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, pośrednic‑
two i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie transportu, pa‑
kowanie towarów, produktów i przedmiotów wielkogabarytowych
do transportu drogowego, lotniczego i morskiego, przewożenie i do‑
starczanie towarów, magazynowanie, zarządzanie i administrowanie
parkingami, wynajem miejsc parkingowych i parkingów, garaży,
powierzchni magazynowych, hall do składowania, gruntów lub tere‑
nów do składowania towarów, podnajmowanie lub wynajmowanie
miejsc do parkowania i postoju maszyn oraz pojazdów.

(111) 306327
(220) 2017 06 12
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) KORUS SZYMON SOLDE, Będzin, PL.
(540) KAFEJ
(540)

(210) 472825

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 18.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasta, chleb i bułki, ciastka, pączki, wyroby cukier‑
nicze, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao, cukier, czekolada,
lody spożywcze, kanapki, potrawy na bazie mąki, przyprawy, 43 bary
szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi baro‑
we.
(111) 306328
(220) 2017 06 12
(210) 472874
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) KŁACZKOW MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) ACOUSTICDESIGN PRACOWNIA PROJEKTOWA AKUSTYKI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 27 pokrycia ścienne, ścienne materiały wykończeniowe,
nietekstylne, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, ścienne
dekoracje, nietekstylne, pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, po‑
krycia ścienne z korka, ścienne tekstylne materiały wykończeniowe,
dekoracje ścienne (nietekstylne), dekoracje ścienne z materiałów
nietekstylnych, ręcznie robione, dekoracyjne tkaniny ścienne [nie‑
tekstylne], obicia ścienne, nie z materiałów tekstylnych.
(111) 306329
(220) 2017 06 13
(210) 472883
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin, PL.
(540) fruitboard
(510), (511) 28 deskorolki.
(111) 306330
(220) 2017 06 13
(210) 472884
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
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(540) PROFi w 100% NATURALNA Moje odkrycie ŚWIEŻOŚĆ LATA
ZUPA Krem z czerwonego buraka z miętą BEZ KONSERWANTÓW
BEZ BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)
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(531) 03.07.03, 05.07.16, 08.07.01, 24.05.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupa owocowa, zupa‑chłodnik, zupa‑chłodnik
wiśniowy z makaronem.
(111) 306333
(220) 2017 06 13
(210) 472888
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie ŚWIEŻOŚĆ LATA PROFi
ZUPA Chłodnik z owocami leśnymi i płatkami orkiszowymi BEZ
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały, beżowy, czarny, czerwony,
jasnożółty, zółty, ciemnożółty, ciemnoczerwony, zielony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 03.07.03, 08.07.01, 05.03.11,
24.05.25
(510), (511) 29 zupy, zupa‑krem, zupa‑krem z warzyw, zupa‑krem
z warzyw z dodatkiem ziół, zupa‑krem z buraka z miętą.
(111) 306331
(220) 2017 06 13
(210) 472885
(151) 2018 01 16
(441) 2017 10 02
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA PROFi Moje odkrycie ZUPA Krem
z żółtych warzyw z pestkami dyni BEZ KONSERWANTÓW BEZ
BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, jasnożółty, jasnobeżowy, zielony,
czerwony, jasnoczerwony, czarny, jasnozielony
(531) 27.05.01, 08.07.01, 05.09.14, 05.07.01, 05.09.23, 05.07.02,
29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupa‑krem, zupa‑krem z warzyw, zupa‑krem
z warzyw z dodatkiem pestek, zupa‑krem z warzyw z pestkami dyni.
(111) 306332
(220) 2017 06 13
(210) 472887
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie ŚWIEŻOŚĆ LATA PROFi
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW ZUPA Chłodnik wiśniowy
z makaronem
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, fioletowy, zielony,
jasnobeżowy, beżowy, czarny
(531) 03.07.03, 05.07.01, 08.07.01, 24.05.25, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupa owocowa, zupa‑chłodnik, zupa‑chłodnik
z owocami leśnymi z płatkami orkiszowymi.
(111) 306334
(220) 2017 06 13
(210) 472900
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda, PL.
(540) ZNMR OSTRÓDA
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.01.17
(510), (511) 7 mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż
ręczny, wały korbowe.
(111) 306335
(220) 2017 06 13
(210) 472901
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda, PL.
(540) ZNMR OSTRÓDA
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary, szary, jasnoszary, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 15.01.17
(510), (511) 7 mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż
ręczny, wały korbowe.
Kolor znaku: żółty, ciemnożółty, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, zielony, beżowy, szary, czarny, biały

(111) 306336
(220) 2017 06 14
(210) 472934
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) HORTORUS BARTOSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
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(540) GREENERY DIFFERENT ROOTS, COMMON GOAL
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.06
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych za pośred‑
nictwem stron internetowych, marketing internetowy, marketing
towarów i usług na rzecz innych, promocja sprzedaży, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie [reklama] działalności go‑
spodarczej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowi‑
zualnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunika‑
cyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, pu‑
blikowanie materiałów reklamowych online, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, gromadzenie informacji handlowych, kompilacja katalogów
biznesowych do publikacji w Internecie, prezentacja i sprzedaż roślin
i towarów z branży ogrodniczej w internecie, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w Internecie, usługi w zakre‑
sie porównywania cen, usługi pośrednictwa handlowego przez sieć
komputerową Internet.
(111) 306337
(220) 2017 06 14
(210) 472978
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dicotex
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrod‑
nictwie i leśnictwie, komponenty chemicznych środków i nawozów,
dodatki chemiczne do środków ochrony roślin, stymulatory wzrostu
i plonowania roślin, 5 herbicydy, środki i preparaty ochrony roślin:
chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze.
(111) 306338
(220) 2017 06 14
(210) 472982
(151) 2018 01 17
(441) 2017 07 31
(732) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII WODA SODOWA gazowana 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)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 08.07.01, 11.03.01, 25.01.19, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 32 wody i napoje niegazowane i gazowane.
(111) 306339
(220) 2017 06 15
(210) 472985
(151) 2018 01 29
(441) 2017 07 31
(732) HAMADA JUSTYNA MARIA, Otrębusy, PL.
(540) Lilibutki
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki [chust‑
ki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, body [bielizna], bok‑
serki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznuro‑
wane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], czapki
[nakrycia głowy], czubki do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki
do czapek, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, fartuchy
[odzież], fulary [ozdobne krawaty], getry [ochraniacze] zakładane na
buty, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kapelusze papiero‑
we [odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, kimona, kołnierzyki przy‑
pinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
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zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki dziecięce [odzież], man‑
kiety, mufki [odzież], mundury, nakrycia głowy, napiętki do obuwia,
narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastycz‑
ne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież
gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp,
nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do
obuwia, opaski na głowę, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, pa‑
ski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie
pasowe], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podeszwy bu‑
tów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pończochy,
pończochy wchłaniające pot, poszetki, pulowery, rajstopy, rękawicz‑
ki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpet‑
ki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico‑spodenki, stroje
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do
ubrania], szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni pod stopy,
trykoty, trykoty [ubrania], walonki [buty filcowe], wyprawki dziecięce
[odzież], wyroby pończosznicze.

(111) 306340
(220) 2017 06 16
(151) 2018 01 29
(441) 2017 07 31
(732) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MIJO MATE
(540)

(210) 473007

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane, napoje bez‑
alkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy do napojów,
preparaty do produkcji napojów.
(111) 306341
(220) 2017 06 19
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) NUT BREAK
(540)

(210) 473050

Kolor znaku: żółty, zielony, biały, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 czekolada, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, słodycze.
(111) 306342
(220) 2017 06 19
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Fresh & Fruity
(540)

(210) 473051

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, biały, żółty, zielony
(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 czekolada, czekolada nadziewana, cukierki czekola‑
dowe, owocowe galaretki jako słodycze, wyroby cukiernicze, słody‑
cze.

(111) 306343
(220) 2017 06 19
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) PLASMET‑JESION SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, PL.
(540) Baum
(540)

(210) 473079

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 26.11.08
(510), (511) 1 silikony uniwersalne, sanitarne, szklarsko‑budowlane,
szklarskie, do kamieni, spraye silikonowe, kleje przemysłowe, kleje
‑uszczelniacze, kleje uniwersalne, kleje montażowe, kleje do luster,
klej‑silikon do szkła, kleje do tapet, kleje do płytek ściennych, klej wi‑
kolowy, klej polimerowy, kleje przemysłowe dla budownictwa, w tym
kleje gipsowe, kleje do styropianu, zaprawa klejąca do styropianu,
środki czyszczące, środki do usuwania silikonów, do czyszczenia po‑
lichlorku winylu, pianki i płyny do czyszczenia tworzyw sztucznych,
płyny czyszczące do pianki poliuretanowej, primery, podkłady za‑
bezpieczające przed UV, środki impregnujące, środki do gruntowa‑
nia powierzchni budowlanych, w tym środki zapobiegające przed
wilgocią i erozją powierzchni budowlanych, środki gruntujące, środki
zabezpieczające przed nadmierną chłonnością powierzchni budow‑
lanych, środki do konserwacji cementu, betonu, ceramiki, metalu,
cegieł, dachówek i murów, spoiwa i środki konserwacji budynków,
6 elementy mocujące do budownictwa, metalowe kształtowniki pro‑
filowe, w tym do osadzania płyt gipsowych i gipsowo‑kartonowych,
wieszaki, klamry, spinacze, uchwyty, suwaki, pręty, elementy złączne,
w tym nity, wkręty, śruby, kotwy, kołki rozporowe i rozprężne, metalo‑
we końcówki do wkrętów, uchwyty do transportu płyt, ościeżnice me‑
talowe, blachy trapezowe, płaskie blachy stalowe, wyłączając okucia
i osprzęt do mebli, 35 prowadzenie sprzedaży metalowych i nieme‑
talowych materiałów budowlanych, chemii budowlanej, produktów
i preparatów chemicznych przeznaczonych dla budownictwa, prepa‑
ratów do konserwacji cementu, impregnatów stosowanych w budow‑
nictwie, preparatów do gruntowania powierzchni przed klejeniem,
klejów przemysłowych, klejów do celów budowlanych i budowlano
‑montażowych, barwników, farb, rozcieńczalników do farb, lakierów,
rozcieńczalników do lakierów, oraz środków czyszczących, środków
antykorozyjnych, budowlanych materiałów metalowych, konstruk‑
cji metalowych, kształtek metalowych, akcesoriów metalowych dla
budownictwa, rusztowań sufitowych, elementów wykończeniowych
w postaci listew, narożników i taśm, kątowników, blachowkręty, wkrę‑
ty, wkręty farmerskie, kołków rozporowych, kotew sufitowych, śrub do
mocowania, elektronarzędzi, ręcznych narzędzi budowlanych, takich
jak cęgi, dłuta, imadła, kielnie, packi metalowe, szpachelki, kilofy, łomy,
łopaty, młotki, młotki murarskie, nożyce, obcęgi, oskardy, piły, siekie‑
ry, strugi, szpadle, wiertła, narzędzia i akcesoria ślusarskie i ciesielskie
takie jak wiertła, pogłębiacze, tarcze tnące i ścierne, gwintowniki, na‑
rzynki, szczypce, noże, i wkrętaki, urządzenia do oświetlania, ogrzewa‑
nia, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, zaopatrzenia
w wodę, aparatury i instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, komin‑
ków domowych, wyciągów, wentylatorów oraz instalacji sanitarnej,
akcesoria łazienkowe, kratki, krany i syfony, materiałów budowlanych
niemetalowych takich jak cement, gips, kreda, płyty niemetalowe dla
budownictwa, płytki, płytki wykładzinowe niemetalowe, listwy, naroż‑
niki i taśmy niemetalowe, akcesoria niemetalowe, konstrukcje nieme‑
talowe, pistoletów malarskich, pędzli i wałków malarskich, pistoletów
dozujących klej, pneumatycznych pistoletów do folii, akcesorii do pia‑
nek i silikonów, pistoletów ręcznych do pianki poliuretanowej, pistole‑
tów ręcznych do folii, nożyków stosowanych w budownictwie, arma‑
tury i przewodów metalowych, odzieży ochronnej, rękawic i kasków,
środków czystości, tablic informacyjnych, okularów i nauszników, me‑
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bli ogrodowych, narzędzi ręcznych i mechanicznych do ogrodu takich
jak kosiarki, dmuchawy, pilarki, nożyce, sekatory, drabiny, grabie, węże,
złączki, akcesoria elektroinstalacyjnych jak gniazdka, puszki, obejmy,
żarówki i uchwyty przewodów, wyłączając sprzedaż okuć i osprzętu
do mebli oraz innych towarów dotyczących mebli, organizowanie
sprzedaży w zakresie sprzedaży artykułów w branży budowlanej
i przemysłowej, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej,
organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlo‑
wych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, promocja
gospodarcza, promocja sprzedaży, rozpowszechnianie ogłoszeń re‑
klamowych, usługi menadżerskie.

(111) 306344
(220) 2017 06 19
(210) 473095
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) SZLACHCIC EWA, SZLACHCIC MIROSŁAW OŚRODEK
MEDYCZNY OSTEOMED SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) MEDISTICA
(510), (511) 3 balsamy, inne niż do celów medycznych, emulsje chro‑
niące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust,
kosmetyki do włosów, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, my‑
dła kosmetyczne, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, olejki
mineralne [kosmetyki], preparaty do demakijażu, preparaty do de‑
pilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolage‑
nowe do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki],
inne niż do celów medycznych, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycz‑
nych, 5 balsamy do użytku medycznego, kremy do rąk do celów
medycznych, lecznicze preparaty toaletowe, odchudzanie [prepara‑
ty medyczne do-], płyny medyczne do skóry, preparaty chemiczno
‑farmaceutyczne, preparaty dietetyczne do użytku medycznego,
preparaty do leczenia trądziku, preparaty farmaceutyczne do pie‑
lęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, pre‑
paraty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, środki lecznicze przeciw poceniu się, toni‑
ki do celów medycznych, woda termalna, 44 analiza kosmetyczna,
chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, kliniki medyczne, kon‑
sultacje medyczne, laboratoria medyczne, odzież medyczna, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, pielęgnacja uro‑
dy, stomatologia kosmetyczna, usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usłu‑
gi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usłu‑
gi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, usługi farm zdrowia [medyczne], usługi in‑
formacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usłu‑
gi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne,
usługi medyczne, usługi SPA medycznych, usługi wizażystów, usługi
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami
genetycznymi, usługi w zakresie przygotowywania raportów me‑
dycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych,
wykonywanie badań medycznych, zabiegi kosmetyczne .
(111) 306345
(220) 2017 06 19
(210) 473097
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA, Malewo, PL.
(540) Fonica
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.24, 26.11.12
(510), (511) 19 rury i kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji we‑
wnętrznej.
(111) 306346
(220) 2017 06 19
(210) 473100
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) SZLACHCIC EWA, SZLACHCIC MIROSŁAW OŚRODEK
MEDYCZNY OSTEOMED SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
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(540) Medistica
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy, inne niż do celów medycznych, emulsje chro‑
niące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki i preparaty ko‑
smetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody,
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki
do włosów, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła kosme‑
tyczne, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, olejki mineralne
[kosmetyki], preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, prepa‑
raty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa‑
letowe], preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów
medycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do
kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, 5 balsamy do użytku
medycznego, kremy do rąk do celów medycznych, lecznicze preparaty
toaletowe, odchudzanie [preparaty medyczne do-], płyny medyczne
do skóry, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty do leczenia trądziku, preparaty far‑
maceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, suplemen‑
ty diety i preparaty dietetyczne, środki lecznicze przeciw poceniu się,
toniki do celów medycznych, woda termalna, 35 udostępnianie porad
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi agencji
pracy na rzecz personelu medycznego, usługi reklamowe w zakresie ar‑
tykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi w zakresie detalicznej sprze‑
daży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie rozliczeń
medycznych świadczone na rzecz lekarzy, zarządzanie administracyjne
klinikami medycznymi, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz
osób trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów i warsztatów, publikowanie czasopism, książek
i podręczników z dziedziny medycyny, szkolenia i nauczanie w dzie‑
dzinie medycyny, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], wydawanie publikacji medycznych, 42 analiza labo‑
ratoryjna w dziedzinie kosmetyków, badania w dziedzinie kosmetologii,
badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, badania w za‑
kresie medycyny, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, usługi laboratoryjne w zakresie
badań medycznych, 44 analiza kosmetyczna, chirurgia kosmetyczna,
chirurgia plastyczna, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, labora‑
toria medyczne, odzież medyczna, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, pielęgnacja urody, stomatologia kosmetyczna,
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze dotyczą‑
ce problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
produktów medycznych, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne],
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi farm zdro‑
wia [medyczne], usługi informacji medycznej świadczone za pośred‑
nictwem Internetu, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody,
usługi kosmetyczne, usługi medyczne, usługi SPA medycznych, usługi
wizażystów, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA,
genetyką i testami genetycznymi, usługi w zakresie przygotowywania
raportów medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji me‑
dycznych, wykonywanie badań medycznych, zabiegi kosmetyczne.
(111) 306347
(220) 2017 06 20
(151) 2018 01 03
(441) 2017 08 07
(732) OWCZAREK LESZEK, Łódź, PL.
(540) Di Case
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe.
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(111) 306348
(220) 2017 06 21
(210) 473169
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 07
(732) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa, PL.
(540) BROGER
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i de‑
talicznej odzieży.
(111) 306349
(220) 2017 06 21
(210) 473173
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) netianext
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero‑
wych bazach danych, telemarketing, usługi doradztwa w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej, usługi marketingowe, wynajem fotokopiarek,
38 informacja o telekomunikacji, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komór‑
kowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bez‑
przewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń tele‑
komunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna,
przesyłanie faksów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów te‑
lekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer stru‑
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, usługi poczty głosowej, usługi przywoław‑
cze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi tele‑
foniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania
i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokon‑
ferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiado‑
mości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowa‑
nie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie
faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypoży‑
czanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do
baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, chmura oblicze‑
niowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeń‑
stwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projekto‑
wania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom‑
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzi‑
nie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technolo‑
gii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi szyfrowania danych, wynajmowanie serwerów
www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 306350
(220) 2017 06 21
(210) 473183
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) MACIEJEWSKA ANNA, Radom, PL.
(540) INTERNATIONAL BACCALAUREATE EDUCATION
‑IB WORLD
CLASS EDUCATION IB International Baccalaureate Education
(540)

(210) 473122

Kolor znaku: złoty, brązowy, czarny
(531) 01.17.02, 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 03.01.02,
24.09.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.22
(510), (511) 16 książki, podręczniki, materiały drukowane, publikacje
drukowane formularze, 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [na‑
uczanie], organizacja egzaminów w zakresie edukacji, doradztwo za‑
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wodowe w zakresie edukacji, organizowanie seminariów związanych
z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacja on‑line
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra‑
netów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę‑
pach związanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie konkursów
w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie zawodów w zakresie
edukacja lub rozrywki, usługi szkół w zakresie edukacji, zajęcia zor‑
ganizowane dla dzieci w zakresie edukacji lub rozrywki, obozy letnie
w zakresie rozrywki lub edukacji, doradztwo zawodowe.

(111) 306351
(220) 2017 06 21
(210) 473184
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) MACIEJEWSKA ANNA, Radom, PL.
(540) INTERNATIONAL BILINGUAL ORGANISATION
‑IBO BRITISH
EDUCATION CENTRE IBO British Education Centre
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy, czarny
(531) 01.17.02, 03.01.02, 24.09.05, 26.01.05, 26.01.16, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, podręczniki, materiały drukowane, publikacje
drukowane formularze, 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja
[nauczanie], organizacja egzaminów w zakresie edukacji, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji, organizowanie seminariów związa‑
nych z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacja
on‑line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy
ekstranetów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie zawo‑
dów w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi szkół w zakresie eduka‑
cji, zajęcia zorganizowane dla dzieci w zakresie edukacji lub rozrywki,
obozy letnie w zakresie rozrywki lub edukacji, doradztwo zawodowe.
(111) 306352
(220) 2017 06 21
(210) 473188
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) ĆWIEK MONIKA KANCELARIA PRAWNA M&C, Warszawa, PL.
(540) NELA
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ściera‑
nia, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 9 urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kine‑
matograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, groma‑
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do na‑
grywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, ma‑
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń urucha‑
mianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputero‑
we, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier i karton, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biuro‑
wych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, ma‑
szyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szko‑
leniowe 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, ar‑
tykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 30 kawa, her‑
bata, 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
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oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 39 transport, pakowa‑
nie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 306353
(220) 2017 06 21
(210) 473195
(151) 2018 01 16
(441) 2017 10 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(540) DARY OGRODU
(510), (511) 29 pasta warzywna, alginiany do celów spożywczych,
hummus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, przecier jabł‑
kowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przeciery rybne,
pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski, przekąski na bazie owo‑
ców, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, mleczne produkty, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana,
soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego tahiti,
warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone,
warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożywczych, zupy,
żywność przygotowywana z ryb, 30 batoniki zbożowe, biszkopty,
bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe chipsy, chleb bezdrożdżo‑
wy, suchary, chutney, ciasta, ciasta mączne, masa do pieczenia cia‑
sta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe potrawy
oparte na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza
owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma do
żywności, makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki,
płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki,
spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żyw‑
ność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów,
naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki
ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda,
nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze
na bazie owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów,
przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney,
sos relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki,
sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy,
mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek, sosy do maka‑
ronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille,
żywność na bazie mąki, 35 prowadzenie usług w zakresie: badania
rynku, badań marketingowych, badania opinii publicznej, bada‑
nia rynku, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa,
radiowa, telewizyjna, prezentowania produktów w mediach dla ce‑
lów sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, produkcji filmów rekla‑
mowych, projektowania materiałów reklamowych, tworzenia tek‑
stów reklamowych i sponsorowanych, udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, organizowania wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, prowadzenie sklepów detalicznych,
hurtowni oraz sprzedaży poprzez sieci komputerowe wyselekcjono‑
wanych z myślą o osobach trzecich produktów, bez uwzględnienia
transportu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, jak: pasta warzywna, alginiany do ce‑
lów spożywczych, hummus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z obe‑
rżyny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne,
przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski, prze‑
kąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, mleczne
produkty, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna se‑
zamowego tahiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spo‑
żywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, batoniki zbożowe,
biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe chipsy, chleb
bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, ciasta mączne, masa do pie‑
czenia ciasta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe
potrawy oparte na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna,
kasza owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma
do żywności, makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki,
płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki,
spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żyw‑
ność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów,
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naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki
ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda,
nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze
na bazie owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów,
przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney,
sos relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki,
sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy,
mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek, sosy do makaro‑
nu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille, żyw‑
ność na bazie mąki.

(111) 306354
(220) 2017 06 21
(210) 473196
(151) 2018 01 16
(441) 2017 10 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(540) DARY ZIEMI
(510), (511) 29 pasta warzywna, alginiany do celów spożywczych,
hummus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, przecier jabł‑
kowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przeciery rybne,
pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski, przekąski na bazie owo‑
ców, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, mleczne produkty, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana,
soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego tahiti,
warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone,
warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożywczych, zupy,
żywność przygotowywana z ryb, 30 batoniki zbożowe, biszkopty,
bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe chipsy, chleb bezdrożdżo‑
wy, suchary, chutney, ciasta, ciasta mączne, masa do pieczenia cia‑
sta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe potrawy
oparte na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza
owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma do
żywności, makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki,
płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki,
spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żyw‑
ność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów,
naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki
ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda,
nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze
na bazie owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów,
przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney,
sos relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki,
sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy,
mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek, sosy do maka‑
ronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille,
żywność na bazie mąki, 35 prowadzenie usług w zakresie: badania
rynku, badań marketingowych, badania opinii publicznej, bada‑
nia rynku, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa,
radiowa, telewizyjna, prezentowania produktów w mediach dla ce‑
lów sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, produkcji filmów rekla‑
mowych, projektowania materiałów reklamowych, tworzenia tek‑
stów reklamowych i sponsorowanych, udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, organizowania wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, prowadzenie sklepów detalicznych,
hurtowni oraz sprzedaży poprzez sieci komputerowe wyselekcjono‑
wanych z myślą o osobach trzecich produktów, bez uwzględnienia
transportu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, jak: pasta warzywna, alginiany do ce‑
lów spożywczych, hummus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z obe‑
rżyny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne,
przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski, prze‑
kąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, mleczne
produkty, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna se‑
zamowego tahiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spo‑
żywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, batoniki zbożowe,
biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe chipsy, chleb
bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, ciasta mączne, masa do pie‑
czenia ciasta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe
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potrawy oparte na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna,
kasza owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma
do żywności, makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki,
płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki,
spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żyw‑
ność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów,
naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki
ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda,
nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze
na bazie owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów,
przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney,
sos relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki,
sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy,
mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek, sosy do makaro‑
nu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille, żyw‑
ność na bazie mąki.

(111) 306355
(220) 2017 06 21
(151) 2017 12 27
(441) 2017 08 07
(732) BUCZEK BOGUSŁAW L.E.O., Biłgoraj, PL.
(540) HOMLANDO
(540)

(210) 473203

Kolor znaku: czarny, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 12.01.09
(510), (511) 9 adaptery częstotliwości radiowej, adaptery do łączenia
urządzeń multimedialnych, adaptery do sieci Ethernet, adaptery do wty‑
czek, adaptery prądu zmiennego, adaptery USB, adaptery elektryczne,
akcesoria do montowania odbiorników radiowych, akumulatory alka‑
liczne, anteny częstotliwości radiowych, anteny do bezprzewodowych
urządzeń łącznościowych, anteny do sieci telekomunikacyjnych, anteny
do sygnałów radiowych, anteny jako części składowe, anteny radiowe,
aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, aparatura i urządzenia do
przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształ‑
cania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania
elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności,
aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do gromadzenia elektryczności, aparatura i urządzenia do
sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do
gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura łączno‑
ściowa, aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, apa‑
ratura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparaty do wy‑
twarzania dźwięków, aparaty nadawczo‑odbiorcze, automatyczne
przełączniki między obwodami, baterie, baterie akumulatorowe lito‑
we, baterie do oświetlania, baterie do ponownego ładowania, bate‑
rie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo‑jonowe, baterie sło‑
neczne do ponownego ładowania, błyskowe żarówki, cyfrowe
odbiorniki radiowe, DAB, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe od‑
twarzacze wideo, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe urządzenia
do przetwarzania sygnałów głosowych, cyfrowe urządzenia do reje‑
strowania dźwięku, cyfrowe urządzenia interfejsowe audio, części
i akcesoria do urządzeń audio, czujniki alarmowe do lodówek, czujni‑
ki alarmowe do pralek, czyste dyski do nagrywania, czyste karty USB,
czyste płyty DVD do nagrywania, dyski audio, dyski czyste, dyski
kompaktowe audio, dyski optyczne, dyski optyczne niezapisane,
dyski optyczne z muzyką, dyski optyczne z nagraniami audio, dyski
optyczne zapisane, dyski zawierające dźwięki, ekrany filmowe, elek‑
troniczne urządzenia audio, elektroniczne wagi do użytku osobiste‑
go, elektroniczne wagi do użytku kuchennego, elektronówki, elek‑
tryczne gniazda wtyczkowe, elektryczne gniazdka i kontakty,
elektryczne kable interfejsowe, elektryczne kable połączeniowe,
elektryczne urządzenia ważące, elektryczne wyłączniki automatycz‑
ne, elektryczne wyłączniki czasowe, elektryczne wyłączniki oświetle‑
niowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe, elektryczne wyłączniki
przyciskowe blaszkowe, elektryczne wyłączniki samoczynne, etui na
odtwarzacze MP3, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, etui
na przenośne odtwarzacze mediów, etui na smartfony, etui na urzą‑
dzenia do magazynowania danych, etui na urządzenia do przecho‑
wywania muzyki, etui z klapką do telefonów komórkowych, głośniki,
głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe
z możliwością połączenia, kable audio, kable do baterii, kable do dru‑

2144

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

karek, kable do gitar, kable do komputerów, kable do mikrofonów,
kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości MHL, kable do prze‑
dłużaczy telefonicznych, kable do przekaźników radiowych, kable do
przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio‑video
i telekomunikacji, kable do synchronizacji danych, kable do transmi‑
sji danych, kable do transmisji sygnału elektrycznego, kable elektro‑
niczne, kable elektryczne do łączenia, kable elektryczne do przesyła‑
nia dźwięków i obrazów, kable elektryczne powlekane gumą, kable
elektryczne termoodporne, kable izolowane do instalacji elektrycz‑
nych, kable koncentryczne, kable koncentryczne zawierające filtry,
kable optyczne, kable połączeniowe, kable telefoniczne, kable typu
jack, kable USB, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, lampy
optyczne, magnesy na lodówkę, magnetofony, magnetowidy, meble
laboratoryjne, mikrofalowe urządzenia nadawcze do nadawania pro‑
gramów i wiadomości radiowych, minutniki kuchenne, monitory,
monitory ciekłokrystaliczne LED, monitory dla Digital Signage, moni‑
tory kolorowe, monitory komercyjne, monitory LED, monitory szero‑
koekranowe, monitory wyświetlające, odbiorniki i nadajniki radiowe,
odbiorniki radiowe, odbiorniki radiowe bliskiego zasięgu, odbiorniki
stereo, odbiorniki telewizyjne, odbiorniki telewizyjne 3D, odbiorniki
telewizyjne z ekranem o wysokiej rozdzielczości, odtwarzacze audio,
odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dysków optycznych, od‑
twarzacze dysków wideo, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze kaset
audio, odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze laserowe
płyt kompaktowych, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, odtwa‑
rzacze płyt, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze stereo,
odtwarzacze wideo z nagrywarką, ogniwa i baterie elektryczne, oka‑
blowanie elektryczne, ogniwa i baterie suche, okablowanie łączno‑
ściowe, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, osobiste nadajniki
‑ odbiorniki, osobiste urządzenia stereofoniczne, piloty do

odbiorników radiowych, piloty do projektorów, piloty do telewizo‑
rów, piloty do urządzeń elektronicznych, piloty do zestawów stereo,
piloty zdalnego sterowania, płyty DVD, płyty VCD, podzespoły elek‑
troniczne, optyczne, pojemniki do przechowywania dysków, ukształ‑
towane, pojemniki na filmy, pojemniki na płyty kompaktowe, pojem‑
niki przystosowane do przechowywania kaset wideo, pomiarowe
naczynia szklane, projektory, projektory ciekłokrystaliczne, LCD, pro‑
jektory cyfrowe, projektory do edycji filmów, projektory do kina do‑
mowego, projektory dźwięku, projektory filmowe, projektory holo‑
graficzne, projektory kinowe, projektory multimedialne, projektory
wideo, projektory z automatycznym ustawianiem ostrości, przedłu‑
żacze, przedłużacze do kabli elektrycznych, przedłużacze elektrycz‑
ne, przejściówki do kabli, przejściówki do kabli koncentrycznych,
przejściówki do kabli telefonów komórkowych, przejściówki do wty‑
czek elektrycznych, przejściówki i rozgałęziacze do kabli, przejściów‑
ki w postaci rozgałęziaczy elektrycznych, przenośne odbiorniki ra‑
diowe, przenośne odtwarzacze CD, przenośne odtwarzacze
multimedialne, przenośne odtwarzacze muzyczne, przenośne od‑
twarzacze płyt DVD, przenośne radiomagnetofony, przewody aku‑
styczne, przewody do przekazu sygnałów optycznych, przewody
elektromagnetyczne, przewody elektryczne, przewody elektryczne
izolowane, przewody elektryczne termoodporne, przewody elek‑
tryczne w izolacji z plastiku, przewody elektryczne ze stopów metali,
przewody świetlne USB, przewody zasilające, przyrządy do wskazy‑
wania temperatury, przyrządy i instrumenty do rejestrowania czasu,
radia, radia do pojazdów, radia wyposażone w zegar, radia zasilane
energią słoneczną, radiobudziki, radiomagnetofony, ramki cyfrowe
do zdjęć, rzutniki, rzutniki obrazów, segregatory na płyty CD, słu‑
chawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki dokanałowe, słu‑
chawki douszne, słuchawki muzyczne, słuchawki stereofoniczne,
słuchawki zakładane na głowę, sprzęt audio, sprzęt audio do nosze‑
nia na sobie, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, stojaki
na głośniki, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich kompute‑
rów, telewizory, telewizory cyfrowe, telewizory LED, telewizory OLED,
telewizory plazmowe, telewizory z wyświetlaczami ciekłokrystalicz‑
nymi LCD, urządzenia audio hi‑fi, urządzenia audio i odbiorniki radio‑
we, urządzenia audiowizualne, urządzenia do manipulowania obra‑
zami trójwymiarowymi, urządzenia do mierzenia czasu, urządzenia
do odtwarzania obrazów, urządzenia do odtwarzania filmów, urzą‑
dzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio,
urządzenia do odtwarzania danych, urządzenia do odtwarzania do
nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do przetwarzania dźwięków,
urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do przetwarza‑
nia obrazów, urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
urządzenia do przewijania filmów, urządzenia i przyrządy radiowe,
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urządzenia przełączające audio, urządzenia stereo, wagi elektronicz‑
ne, wagi elektryczne, wagi kieszonkowe, wagi kuchenne, wagi ła‑
zienkowe, wagi precyzyjne, wtyczki, wtyczki do złączy pośrednich,
wtyczki elektryczne, wtyczki prądowe, wtyczki telefoniczne, wtyczki
typu Jack, wtyczki zabezpieczające, wyłączniki elektryczne, wyświe‑
tlacze ciekłokrystaliczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne LCD do
zestawów kina domowego, wyświetlacze do odbiorników telewizyj‑
nych, wyświetlacze elektroniczne, wyświetlacze z diodami elektrolu‑
minescencyjnymi, wyświetlacze z diodami LED, zasilacze napięcia
stabilizowanego, zasilacze prądu stałego, zasilacze prądu stałego i
zmiennego, zasilacze sieciowe, zatyczki do wtyczek typu jack zapo‑
biegające dostawaniu się kurzu, zespoły przewodów elektrycznych,
zestawy kina domowego, zestawy słuchawek z mikrofonem, zestawy
słuchawkowe, zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami, złą‑
cza do przewodów elektrycznych, złącza gwintowane do kabli elek‑
trycznych, złącza kabli audio, 11 abażury, abażury do lamp, abażury
do lamp stołowych, akcesoria do pryszniców, Akcesoria do umywa‑
lek, akcesoria łazienkowe, armatura do kąpieli parowych, armatura
łazienkowa do kontroli wody, armatury łazienkowe, autoklawy, elek‑
tryczne, do gotowania, automatyczne instalacje spłukujące do pisu‑
arów, automatyczne instalacje zraszające do celów ogrodniczych,
automatyczne przyrządy do zraszania, inne niż maszyny, automatycz‑
ne suszarki do bielizny, baterie do umywalek, baterie do wanien, bate‑
rie kranowe, baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek,
bidety, brodziki, brodziki prysznicowe, centralne instalacje klimatyza‑
cyjne do celów domowych, centralne urządzenia klimatyzacyjne,
chłodziarki, elektryczne, chłodziarki gazowe, chłodziarko‑zamrażarki,
czajniki, czajniki elektryczne, deski sedesowe, deski sedesowe z auto‑
matycznym wymiennikiem podkładek higienicznych, domowe eks‑
presy elektryczne do kawy, domowe kominki gazowe, domowe ku‑
chenki gazowe, domowe oczyszczacze powietrza, domowe patelnie
elektryczne, domowe piekarniki, domowe płyty grzewcze, domowe
szybkowary elektryczne, domowe urządzenia do filtrowania wody,
domowe urządzenia klimatyzacyjne, dopasowane pokrywy na wan‑
ny z hydromasażem, dopasowane wkładki do brodzików, dozowniki
środków dezynfekujących do łazienek, dozowniki środków odkażają‑
cych w toaletach, drzwi do kabin prysznicowych z ramą metalową,
drzwi prysznicowe z ramą niemetalową, dywany podgrzewane elek‑
trycznie, dzbanki do filtrowania wody, dzbanki podgrzewane elek‑
trycznie, ekspresy do kawy espresso, ekspresy do palenia ziaren
kawy, ekspresy elektryczne do kawy, elektryczne bezprzewodowe
zaparzacze do kawy, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka,
elektryczne dozowniki odświeżaczy powietrza, elektryczne dzbanki
do kawy wyposażone w zaparzacz, elektryczne filtry do kawy, elek‑
tryczne frytkownice bezolejowe, elektryczne garnki do gotowania
warzyw na parze, elektryczne garnki do podawania potraw, elek‑
tryczne garnki żaroodporne, elektryczne grille do użytku wewnątrz
budynków, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne ku‑
chenki, elektryczne lampy żarowe, elektryczne latarki, elektryczne
lodówki do użytku domowego, elektryczne nawilżacze, elektryczne
nawilżacze do użytku domowego, elektryczne opiekacze, elektrycz‑
ne oprawy oświetleniowe, elektryczne patelnie do duszenia, elek‑
tryczne patelnie do smażenia, elektryczne perkolatory do kawy, elek‑
tryczne piekarniki, elektryczne płyty grzejne, elektryczne płyty
grzejne do podgrzewania żywności, elektryczne płyty kuchenne,
elektryczne podgrzewacze do herbaty, elektryczne podgrzewacze
do łóżek, elektryczne przybory do gotowania, elektryczne suszarki
do włosów, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne
światła nocne, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, elek‑
tryczne tostery, elektryczne tostery z opiekaczem, elektryczne urzą‑
dzenia do palenia kawy, elektryczne urządzenia do parzenia herbaty,
elektryczne urządzenia do gotowania, elektryczne urządzenia do
ogrzewania wody, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz,
elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne
urządzenia suszące do celów domowych, elektryczne żarówki fluore‑
scencyjne, elementy instalacji oświetleniowej na podczerwień, ele‑
menty obciążnikowe do lamp wiszących, elementy oświetleniowe,
elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, filtry do herbaty, fil‑
try do kawy elektryczne, filtry do urządzeń oświetleniowych, filtry
kolorów do urządzeń oświetleniowych, frytkownice, garnki elek‑
tryczne, gazowe płyty do smażenia w postaci urządzeń kuchennych,
głowice prysznicowe, głowice prysznicowe będące częściami instala‑
cji zasilających w wodę, gofrownice, grill, grille elektryczne, grille
elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, grille gazowe, grille na
węgiel drzewny, grille węglowe do celów domowych, grzejące płyty,
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instalacje automatyczne do zaopatrywania roślin w wodę, instalacje
automatyczne do przyrządzania kawy, instalacje automatyczne na‑
wadniające do użytku w ogrodnictwie, instalacje do gotowania, in‑
stalacje do pieczenia, instalacje do podgrzewania żywności, instala‑
cje do podgrzewania napojów, instalacje do wanien z masażem,
instalacje do wanien z prysznicem, instalacje do zamrażania, instala‑
cje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządze‑
nia do chłodzenia i zamrażania, instalacje łazienkowe, instalacje ła‑
zienkowe do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe służące do
dostarczania wody, instalacje oświetleniowe, instalacje prysznicowe,
japońskie lampiony papierowe, kabiny kąpielowe, kabiny prysznico‑
we, kołnierzowa oprawa oświetleniowa, kolorowe światełka do de‑
koracji świątecznych, kominki, kominy do lamp olejowych, komoro‑
wy piec z pokrywą, krany automatyczne, krany bezdotykowe, krany
do bidetów, krany do umywalek, krany do wody, ksenonowe lampy
łukowe, kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne, kuchenki induk‑
cyjne, kuchenki mikrofalowe, kuchenki o powierzchni szklisto
‑emaliowanej, kuchenki przenośne, kuchenki turystyczne, kuchenki
zawierające rożna, kuchenny sprzęt elektryczny, kuliste klosze do
lamp, kurki, kurki do wody będące częściami instalacji sanitarnych,
kurki odcinające będące urządzeniami zabezpieczającymi do urzą‑
dzeń gazowych, kurki odcinające do regulowania gazu, kurki odcina‑
jące do regulowania wody, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lady
zamrażalnicze, lampiony elektryczne, lampiony na świece, lampki
biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampki przyczepiane do
książki, lampy do celów oświetleniowych, lampy do instalacji elek‑
trycznych, lampy elektryczne, lampy fluorescencyjne, lampy gazowe,
lampy halogenowe, lampy podłogowe, lampy projekcyjne, lampy
ścienne, lampy stojące, lampy stołowe, lampy wiszące, latarki, latarki
kieszonkowe, latarki LED, latarki na energię słoneczną, latarki wyko‑
rzystujące doładowywalne urządzenia elektryczne, latarnie oświe‑
tleniowe, lodówki, lodówki elektryczne, lodówko‑zamrażarki, lumi‑
nescencyjne lampy oświetleniowe, maszyny chłodnicze, maszyny
z oświetleniem LED, metalowe korki do pryszniców, metalowe korki
do umywalek, metalowe korki do wanien, metalowe korki do zle‑
wów, metalowe ścianki, parawany do wanien z prysznicem, muszle
klozetowe, muszle klozetowe z natryskiem, nawilżacze powietrza,
neonowe lampy oświetleniowe, nieelektryczne podgrzewacze ku‑
chenne do użytku domowego, niemetalowe parawany do brodzi‑
ków prysznicowych, nieprzezroczyste osłony do lamp, okapy do
urządzeń wentylacyjnych, okapy pochłaniające dym, okapy pochła‑
niające parę do kuchenek, okapy pochłaniające parę do kominków,
okapy wentylacyjne do kuchni, okapy wentylacyjne do piekarników,
okapy z wyciągiem do użycia z kuchenkami, opiekacze do kanapek,
opiekacze do mięs, opiekacze gazowe, oprawki do lamp, oprawki do
lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz,
oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do
użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe LED,
oprawy oświetleniowe sufitowe, osłony do lamp, osprzęt do celów
sanitarnych, osprzęt do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia ścienne‑
go inny niż włączniki, osprzęt do palników gazowych, oświetlenie
awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie bezpieczeństwa
obsługiwane przez fotokomórki, oświetlenie bezpieczeństwa zawie‑
rające czujnik ciepła, oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czuj‑
nik ruchu, oświetlenie dachowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetle‑
nie do montażu na ścianie, oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie
nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświe‑
tlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie typu LED zewnętrzne,
oświetlenie zewnętrzne, oświetleniowe lampy do projektorów,
oświetleniowe lampy wyładowcze, palniki do lamp, piece do piecze‑
nia, piekarniki, piekarniki do pizzy, piekarniki elektryczne, piekarniki
gazowe, pisuary, pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych,
płyty ceramiczne sprzedawane jako elementy kuchenek, płyty cera‑
miczne sprzedawane jako elementy płyt grzejnych, płyty ceramicz‑
ne sprzedawane jako elementy piekarników, płyty grzejne do goto‑
wania, płyty grzejne do grillowania, płyty grzejne do kuchenek,
płyty indukcyjne, płyty szklane do kuchenek, podstawy do lamp
nieelektrycznych, podstawy lamp, podstawy przystosowane do
montażu lamp, poduszki grzejące, poduszki podgrzewane elektrycz‑
nie, inne niż do użytku medycznego, podwodne lampy LED, przeno‑
śne kominki elektryczne, przenośne lampiony papierowe, przenośne
lampy oświetleniowe, przenośne lodówki, reflektory oświetleniowe,
reflektory przystosowane do urządzeń oświetleniowych, rondle
elektryczne, rożna, rożna do piekarników, rożna elektryczne, rożna
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elektryczne do użytku w grillowaniu, rożna elektryczne z użyciem
gazu, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do celów oświetlenio‑
wych, rury oświetleniowe, ruszty, ruszty elektryczne, ruszty komin‑
kowe do użytku domowego, ruszty kominkowe na paliwo stałe, rusz‑
ty kominkowe z metalu do użytku domowego, słuchawki będące
akcesoriami do pryszniców, stelaże do abażurów, stojące lampy pa‑
pierowe, stojaki do lamp, światła do instalacji na zewnątrz, światła do
mocowania na szynach, świecące numery na domy, świece elektrycz‑
ne, świetlówki, szafki łazienkowe z umywalkami podłączonymi do
źródła wody, szafki suszarkowe, szafki zamrażające, szafy chłodnicze,
szafy mroźnicze, szkła do lamp, szkło oświetleniowe, sznury do lamp,
sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, sznury lampek,
szybkowary elektryczne, szybkowary elektryczne ciśnieniowe, toste‑
ry, tostery elektryczne do użytku domowego, uchwyty lamp, umy‑
walki do łazienek, urządzenia do głębokiego mrożenia, urządzenia
do gotowania, urządzenia do gotowania na świeżym powietrzu,
urządzenia do gotowania na parze, urządzenia do gotowania, pod‑
grzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia do
gotowania ryżu, urządzenia do gotowania żywności, urządzenia do
grillowania, urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do pod‑
grzewania wody, urządzenia do podgrzewania żywności, urządzenia
do podgrzewania napojów, urządzenia do zamrażania, urządzenia
gazowe stosowane w gotowaniu, urządzenia i instalacje do gotowa‑
nia, urządzenia oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe sterowane
komputerowo, urządzenia oświetleniowe LED, urządzenia oświetle‑
niowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi OLED,
urządzenia oświetleniowe zawierające światłowody, wkłady komin‑
kowe, wyciągi kominkowe, wyciągi kuchenne, wyposażenie łazienek,
wyposażenie oświetleniowe, zamrażarki, zamrażarki do lodów, za‑
mrażarki elektryczne do celów domowych, zamrażarki szafkowe, za‑
palarki do grilla, zapalniki gazowe do piekarników, zawieszenia do
lamp, zestawy prysznicowe, zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchen‑
ne, zlewozmywaki w obudowie, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej,
zraszacze automatyczne do instalacji na powierzchni, zraszacze au‑
tomatyczne do instalacji pod ziemią, zraszacze automatyczne do na‑
wadniania kwiatów i roślin, zraszacze do nawadniania, żarówki do
lamp wyładowczych, żarówki do latarek, żarówki halogenowe, ża‑
rówki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetle‑
niowe LED, źródła światła inne niż do celów medycznych lub fotogra‑
ficznych, źródła światła o pełnym spektrum światła, zwieńczenia
lamp, żyrandole, 20 akcesoria do przechowywania ubrań, akrylowe
lady do prezentowania towaru, altany – meble, arkusze z siatki z two‑
rzyw sztucznych do wyściełania półek, bambus, bambusowe zasło‑
ny, bankowe lady, barki, barki przenośne, bezpieczne łóżeczka dzie‑
cięce, biblioteczki, biurka, biurka modułowe, biurka z regulacją
wysokości, blaty, blaty kuchenne, blaty na szafki, blaty na szafki prze‑
znaczone do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty stoło‑
we, blaty wierzchnie do szafek, blokady do okien z drewna, blokady
do okien z tworzywa sztucznego, boazeria meblarska, bramki zabez‑
pieczające dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla nie‑
mowląt, dzieci i zwierząt domowych, budki dla zwierząt domowych,
budy dla psów, bufety ruchome, dekoracje wiszące, dekoracyjne li‑
stwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz
z osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzy‑
wa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drew‑
na do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zasto‑
sowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne panele
drewniane, dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, domki dla
ptaków, donice drewniane w postaci skrzyń, dopasowane nakrycia
na meble, dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, drabiny
drewniane, drabiny niemetalowe, drabiny schodkowe wykonane
z tworzyw sztucznych, drabiny schodkowe wykonane z drewna, dra‑
biny z drewna lub tworzyw sztucznych, drabiny z włókna szklanego,
drewniane półki i stojaki, drewniane żaluzje, drewniane znaczniki do
roślin, drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów nie‑
metalowych, drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, drzwi
do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi przesuwne do
mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi przezroczyste ze szkła do me‑
bli, drzwiczki do mebli, duże wyścielane fotele, dywanowe podkładki
ochronne pod nogi mebli, elementy łączące do mebli, niemetalowe,
elementy mebli segmentowych, niemetalowe, elementy meblowe,
elementy metalowe mebli segmentowych, elementy mocujące do
mebli, niemetalowe, elementy mocujące do półek, niemetalowe,
elementy wnętrza szaf, elementy wykończeniowe szuflad, niemeta‑
lowe, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, etażerki, figurki

2146

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

drewniane, figurki miniaturowe z tworzyw sztucznych, figurki wyko‑
nane z cementu gipsowego, figurki wykonane z gipsu, figurki wykona‑
ne z pochodnych gipsu, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, figur‑
ki wykonane z żywicy drzewnej, figurki z drewna, figurki z kości
słoniowej, figurki z ratanu, figurki z wosku, figurki z żywicy odlewane
na zimno, fiszbin, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchy‑
lanym oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele sako, fotele
wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla
nóg, fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, gabloty inne niż chłodnicze
szafy przeszklone, gabloty, gabloty szklane, gałki do frontów meblo‑
wych, niemetalowe, gałki drewniane, gałki drzwiowe z tworzyw
sztucznych, gałki porcelanowe, gałki szklane, garderoby, gliniane
uchwyty do szuflad, gwoździe mocujące, niemetalowe, gwoździe na‑
gwintowane nie z metalu, gwoździe niemetalowe, haczyki do ścian z ma‑
teriałów niemetalowych, haczyki do zasłon wykonane z tworzyw
sztucznych, haczyki do zasłon wykonane z metalu, haczyki na drzwi
z materiałów niemetalowych, haczyki na kapelusze z materiałów nie‑
metalowych, haczyki na ubrania, haczyki na zasłony prysznicowe, ha‑
czyki z drewna do podtrzymywania zasłon, haczyki z mosiądzu do
podtrzymywania zasłon, haczyki z tworzyw sztucznych do podpinania
zasłon, haki do wieszaków stojących na ubrania, haki do wieszania
płaszczy, hybrydowe łóżka stanowiące łóżka wodne o miękkich brze‑
gach inne niż do użytku medycznego, hydrostatyczne łóżka, nie do
celów leczniczych, japońskie poduszki na podłogę, poduszki nadmu‑
chiwane, kanapo‑tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, karimaty, kar‑
nisze do firanek, karnisze do zasłon, kółka do zasłon, kołyski bujane,
komódki z szufladami, komody, komody ścienne, komputerowe stano‑
wiska pracy, konstrukcje drewniane łóżka, konstrukcje półek, nie z me‑
talu, kontuary, meble, kontuary, stoły, kościane rzeźby, kosze do prze‑
chowywania, kosze do spania dla niemowląt, kosze do spania,
niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze drewniane, kosze na
kompost z materiałów niemetalowych, kosze na kompost z tworzyw
sztucznych, kosze niemetalowe na nawóz naturalny, kosze niemetalo‑
we, kosze ozdobne wykonane z wikliny, kosze ozdobne wykonane
z drewna, kosze ozdobne ze słomy, kosze z pokrywką, kosze z pokryw‑
ką do przenoszenia rzeczy, kosze z tworzyw sztucznych, inne niż kosze
na śmieci, kosze z wikliny na kwiaty, koszyki, koszyki piknikowe, nie
wyposażone, kredensy, kredensy na serwis do podawania herbaty,
krzesełka dla niemowląt, krzesełka do wanny, krzesła, krzesła bankie‑
towe, krzesła biurowe, krzesła dla wędkarzy, krzesła, fotele z rucho‑
mym oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła na jednej nodze, krzesła
na kółkach, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez
osoby z trudnościami w poruszaniu się, krzesła robocze, krzesła składa‑
ne, krzesła stołowe, kuranty wiatrowe, kwietniki, łapacze snów, ławki,
ławki metalowe, ławki z półkami, ławy, ławy ogrodowe połączone na
stałe z ławkami, leżaczki dziecięce typu bujaki, leżaki, listwowe podsta‑
wy łóżek, listwy do ram obrazów i zdjęć, listwy profilowe do luster, li‑
stwy profilowe do mebli, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych dzie‑
ci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka futonowe, łóżka piętrowe, łóżka,
pościel, materace, poduszki, łóżka przenośne, łóżka przystosowane do
użytku osób z trudnościami w poruszaniu się, łóżka sako, łóżka składa‑
ne, łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, łóżka zawie‑
rające stelaże do tapczanów, lusterka do golenia, lustra i lusterka stoją‑
ce, lustra łazienkowe, lustra nieprzenośne, lustra ścienne, lustra
z elektrycznym oświetleniem, lustra z nadrukiem, małe dwuosobowe
kanapy, materace, materace dmuchane, materace łóżkowe, materace
piankowe, materace puchowe z pierzem, materace sprężynowe, mate‑
race typu futon inne niż materace położnicze, materace wykonane z ela‑
stycznego drewna, materace z lateksu, maty dla dzieci do spania, me‑
ble, meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, meble
biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do
przechowywania, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do
wnętrz, meble domowe, meble domowe wykonane z drewna, meble
drewniane, meble gięte, meble kuchenne, meble kuchenne do zabu‑
dowy, meble kuchenne na wymiar, meble łazienkowe, meble metalo‑
we, meble niemetalowe inne niż specjalnie stworzone do użytku me‑
dycznego lub laboratoryjnego, meble ogrodowe, meble ogrodowe
drewniane, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe
z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble rattano‑
we, meble skórzane, meble stołówkowe, meble sypialne, meble sypial‑
niane na wymiar do zabudowy, meble szkolne, meble tapicerowane,
meble trzcinowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne,
meble wykonane głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów
drewna, meble wypoczynkowe, meble z listewek, meble z opcją zmie‑
niania w łóżka, meblościanki, metalowe ramki do zdjęć, metalowe
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ramy do obrazów, metalowe wieszaki na kapelusze, miniaturowe me‑
ble wykonane z włókna drzewnego, miski z tworzyw sztucznych, mo‑
duły biurkowe, nadmuchiwane meble, nakładki na materace, nakładki
siedzeniowe jako części mebli, niemetalowe podpórki do półek, nie‑
metalowe pudła do przechowywania, niemetalowe skrzynki na listy,
niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty do szuflad,
niemetalowe wieszaki do odzieży, niemetalowe wieszaki do półek,
niemetalowe wsporniki półek, niskie fotele bez podłokietników do sie‑
dzenia przy kominku, niskie stoły w stylu japońskim zataku, otomany,
panele drewniane do mebli, papierowe ramki do zdjęć, papierowe
ramy do obrazów i zdjęć, parawany, płyty meblowe, podnóżki, podpo‑
ry do drzew niemetalowe, podpory do roślin, poduszki dmuchane,
poduszki do podpierania głowy, poduszki do podpierania pleców, nie
do celów medycznych, poduszki lateksowe, poduszki na siedzenia, po‑
duszki pod kark, poduszki wypełnione włosiem, pojemniki w formie
pudełek wykonanych z drewna, pojemniki z kości, pojemniki z trzciny,
półki biblioteczne, półki biurowe, półki do przechowywania, półki me‑
talowe, półki na buty, półki na książki, półki ścienne, półki wiszące, po‑
stumenty pod doniczki na rośliny, prowadnice do szuflad niemetalo‑
we, prowadnice do zasłon, pudełka do przechowywania drewniane,
pudełka do przechowywania z tworzyw sztucznych, pufy, ramki do
zdjęć, regały, regały do przechowywania, regały drewniane, regały
metalowe, regały na gazety, regały na rośliny, regały składane, rozdzie‑
lacze do szuflad, rozkładane fotele, rozkładane meble z obiciem, ścian‑
ki działowe, ścianki działowe do biur, ścianki działowe do mebli, ścianki
działowe z tworzyw sztucznych, segmenty do przechowywania, seg‑
menty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych, serwantki, ser‑
wantki kuchenne, serwantki kuchenne, siedzenia dla dzieci, siedzenia
metalowe, siedzenia podpierane belką, skrzynie niemetalowe, skrzy‑
nie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, skrzynki
drewniane, skrzynki i pudełka na zabawki, sofa nadmuchiwana, sofy,
sofy rozkładane, sofy rozsuwane, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do
zdjęć bez ram, stojaki na czasopisma, stojaki na doniczki z kwiatami,
stojaki na parasole, stojaki na ubrania, stojaki na ubrania wykonane z ma‑
teriałów niemetalowych, stoliczki pod laptopy, stoliki, stoliki do herba‑
ty, stoliki kawowe, stoliki przy kanapie, stoliki salonowe, stoliki barowe,
stołki obrotowe, stoły, stoły biurowe, stoły do jadalni, stoły do pisania,
stoły do pracy, stoły do użytku w ogrodach, stoły kuchenne, stoły mar‑
murowe, stoły metalowe, stoły na jednej nodze, szafki, szafki do kom‑
puterów, szafki do przechowywania, szafki do sypialni, szafki kuchen‑
ne, szafki łazienkowe, szafki metalowe, szafki na buty, szafki na
ubrania, szafki nocne, szafki pod zlewem, szafki ścienne, szafki z lustra‑
mi, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy, szafy wnękowe, szafy
z lustrami, szkatułki z bursztynu, szkatułki z celuloidu, szkatułki z fiszbi‑
nu, szkatułki z korka, szkatułki z kości słoniowej, szkatułki z muszli,
szkatułki z pianki morskiej, szkatułki z rogu, szkatułki z trzciny, szkatułki
z wikliny, szuflady, szuflady do komódki do układania w stosy, szuflady
do mebli, szuflady do przechowywania, tablice korkowe, taborety, ta‑
borety łazienkowe, taborety ruchome, tapczany posiadające miejsce
do przechowywania, tapczany wykonane z drewna, tapczany wyko‑
nane z trzciny, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, tapczany
wykonane z wikliny, tapczany z trzciny, toaletki, wieszaczki na klucze,
wieszaki do płaszczy, wieszaki do ubrań, wieszaki i haczyki na ubrania,
wieszaki na części garderoby, wieszaki na kapelusze, wieszaki na rośli‑
ny, niemetalowe, wieszaki stojące do ubrań, wieszaki stojące na płasz‑
cze, wieszaki stojące na ubrania, wodne łóżka, wyroby wikliniarskie,
zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasłony z korali‑
ków, zestawy mebli, zestawy mebli kuchennych.

(111) 306356
(220) 2017 06 21
(210) 473204
(151) 2018 01 17
(441) 2017 08 07
(732) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) N‑PARK
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do
prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
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kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.

(111) 306357
(220) 2017 06 22
(210) 473207
(151) 2018 01 17
(441) 2017 08 07
(732) SADOWSKI KONRAD ALA MA KOTA, Warszawa, PL.
(540) montessori discovery center
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie języków obcych,
organizowanie wyjazdów wakacyjnych, obozów, pokazów kultu‑
ralnych i naukowych, imprez kulturalnych, świetlice, wychowanie
przedszkolne‑prowadzenie przedszkola niepublicznego, usługi wy‑
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
publikacji, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie pu‑
blikacji elektronicznych.
(111) 306358
(220) 2017 06 22
(210) 473208
(151) 2018 01 17
(441) 2017 08 07
(732) SADOWSKI KONRAD ALA MA KOTA, Warszawa, PL.
(540) hero academy
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie języków obcych,
organizowanie wyjazdów wakacyjnych, obozów, pokazów kultu‑
ralnych i naukowych, imprez kulturalnych, świetlice, wychowanie
przedszkolne‑prowadzenie przedszkola niepublicznego, usługi wy‑
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
publikacji, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie pu‑
blikacji elektronicznych.
(111) 306359
(220) 2017 06 22
(210) 473209
(151) 2018 01 17
(441) 2017 08 07
(732) SADOWSKI KONRAD ALA MA KOTA, Warszawa, PL.
(540) house of montessori
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie języków obcych,
organizowanie wyjazdów wakacyjnych, obozów, pokazów kultu‑
ralnych i naukowych, imprez kulturalnych, świetlice, wychowanie
przedszkolne‑prowadzenie przedszkola niepublicznego, usługi wy‑
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
publikacji, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie pu‑
blikacji elektronicznych.
(111) 306360
(220) 2017 06 23
(210) 473278
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) PPH TECHCLEAN TOMASZ GIL, Mysłowice, PL.
(540) V‑TECH
(510), (511) 1 specjalistyczna ciecz do układu chłodzenia podziem‑
nych kolejek spalinowych, produkty chemiczne do użytku przemy‑
słowego.
(111) 306361
(220) 2017 06 26
(210) 473390
(151) 2017 12 27
(441) 2017 07 31
(732) ROMAŃCZUK TOMASZ COURTIER NIERUCHOMOŚCI,
Wrocław, PL.
(540) C COURTIER nieruchomości
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, beżowy
(531) 26.04.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, administro‑
wanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierża‑
wie lub wynajmie gruntu, agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
agencje nieruchomości, agencje pobierania czynszów, agencje po‑
średnictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zaku‑
pu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkanio‑
wych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo
w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipo‑
tecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i wy‑
najem pomieszczeń handlowych, informacje finansowe i wyceny,
inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizo‑
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie wynaj‑
mu mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania
majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie finansów w za‑
kresie nieruchomości, pobieranie czynszu, pobieranie podatków od
nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieru‑
chomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa‑
mi, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, powiernictwo
nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, timesharing nieruchomości, ubezpieczenie dla wła‑
ścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udziela‑
nie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji do‑
tyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarządza‑
nia ziemią, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomo‑
ści za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych
z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie
wynajmu gruntów, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzeda‑
ży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związa‑
ne z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w za‑
kresie dzierżawy ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomo‑
ści, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usłu‑
gi agencyjne w zakresie pożyczek hipotecznych, usługi badawcze
dotyczące nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nie‑
ruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi do‑
radcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi doradz‑
twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi do‑
radztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nie‑
ruchomości, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków
ubezpieczeń, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi pośred‑
nictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego w za‑
kresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie
doradztwa kredytowego, usługi w zakresie inwestowania w nieru‑
chomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości,
usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwa‑
nia nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości, usługi wynajmu
mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomo‑
ści, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
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w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali na cele biu‑
rowe, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń biuro‑
wych, zarządzanie domami, zarządzanie budynkami, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

(111) 306362
(220) 2017 06 26
(210) 473395
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) PRIMIECZAJEWA IRYNA IRMAX, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 28.05.99, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi importowo
‑eksportowe, usługi doradcze
dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem
franszyz, promocja sprzedaży, administrowanie działalnością go‑
spodarczą w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsię‑
biorstw w ramach franchisingu, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, prowadzenie aukcji za pośrednic‑
twem 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 ce‑
lów 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, pro‑
dukcja materiałów reklamowych i reklam, publikacja treści reklamo‑
wych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, po‑
średnictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub
komputerowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kup‑
na i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, zarządzanie hotelami, zarządzanie
dokumentacją biznesową, komputerowe zarządzanie plikami, za‑
rządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro‑
wanie działalnością gospodarczą, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, zarządza‑
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi przedstawicielstw
handlowych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trze‑
cich, usługi zarządzania społecznością online, usługi handlowe on‑
line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, sprzedaż hurto‑
wa i detaliczna, także z katalogu i za pośrednictwem mediów tele‑
komunikacyjnych 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 nielecz‑
niczych, szamponów, nieleczniczych płynów do włosów, nieleczni‑
czych środków do czyszczenia zębów, materiałów oświetleniowych
i świec, mydeł i detergentów leczniczych i odkażających, dietetycz‑
nej żywności i substancji dostosowanej do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, herbat ziołowych, ziół leczniczych, żywności dla
niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt, materiałów opa‑
trunkowych, środków odkażających, środków do zwalczania robac‑
twa, narzędzi i przyrządów ręcznych (o napędzie ręcznym), wyrobów
nożowniczych, urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetycznych nośników danych, płyt kom‑
paktowych, płyt DVD, artykułów optycznych, okularów, okularów
przeciwsłonecznych, etui na okulary, sztucznych ogni, papieru i kar‑
tonu, druków, fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych, z wy‑
jątkiem mebli, klejów do materiałów biurowych lub do celów domo‑
wych, publikacji drukowanych, albumów, materiałów dla artystów
i do rysowania, pędzli, arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych
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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 zegarmistrzow‑
skich i chronometrycznych, skóry i imitacji skóry, bagażu i toreb do
przenoszenia, plecaków, torebek, toreb szkolnych, parasoli, wyro‑
bów rymarskich, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, mebli, luster,
ramek obrazów, przyborów oraz pojemników kuchennych i gospo‑
darstwa domowego, grzebieni i gąbek, sprzętu do czyszczenia, wy‑
robów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, tekstyliów i imita‑
cji 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, suszo‑
nych i gotowanych owoców i warzyw, orzechów preparowanych,
przekąsek na bazie konserwowanych, mrożonych, suszonych i go‑
towanych owoców, warzyw i orzechów preparowanych, jaj, produk‑
tów mlecznych i nabiałowych, napojów na bazie mleka i produktów
mlecznych, gotowych dań na bazie mięsa i ryb, zup, ekstraktów mię‑
snych, olejów i tłuszczów jadalnych, kawy, herbaty, kakao, kawy nie‑
naturalnej, ryżu, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów pie‑
karniczych, 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 nieprzetworzo‑
nych produktów rolnych, ogrodniczych, leśnych świeżych owoców
i warzyw, świeżych ziół, naturalnych roślin i kwiatów, żywności i na‑
pojów dla zwierząt, piwa, wody mineralnej i gazowanej oraz innych
napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owoco‑
wych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów
alkoholowych, tytoniu, wyrobów tytoniowych, artykułów dla pala‑
czy, zapałek.

(111) 306363
(220) 2017 06 27
(210) 473416
(151) 2017 12 27
(441) 2017 07 31
(732) LIVRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LIVRO
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 9 gry komputerowe, aparaty fotograficzne,
celowniki aparatów fotograficznych, statywy do aparatów fotogra‑
ficznych, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, futerały na
przyrządy i aparaturę fotograficzną, kuwety fotograficzne, urządze‑
nia do wybłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do odtwa‑
rzania dźwięku, urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku, progra‑
my komputerowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
nagrania dźwiękowe, 16 artykuły biurowe, czasopisma, dzienniki,
książki, odbitki fotograficzne, 35 usługi handlu detalicznego i/lub
hurtowego dla osób trzecich w zakresie gier, zabawek, usługi handlu
detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie artykułów
papierniczych, gazet, książek, prasy, materiałów piśmiennych, usługi
handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie
akcesoriów i sprzętu komputerowego, komputerów, artykułów foto‑
graficznych, aparatów telewizyjnych, płyt CD, kaset magnetofono‑
wych, kaset video i DVD, programów, telefonów komórkowych bez
abonamentu w systemie Pre‑Paid, odbiorników audio i video, odbior‑
ników radiowych, urządzeń nadawczych, telefonów przenośnych,
aparatów telegraficznych, wyrobów optycznych, sprzętu fotogra‑
ficznego i precyzyjnego, aparatów telefonicznych, przewodów tele‑
fonicznych, słuchawek telefonicznych, usługi handlu detalicznego i/
lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie cukru, czekolady, herba‑
ty, wyrobów cukierniczych, kawy, kakao, przypraw, żywności, napo‑
jów, wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego i/lub hurto‑
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wego dla osób trzecich w zakresie napojów bezalkoholowych, usługi
handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie
napojów alkoholowych, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego
dla osób trzecich w zakresie wyrobów tytoniowych, usługi handlu
detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie perfum,
kosmetyków, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób
trzecich w zakresie mebli, reklama, reklama za pośrednictwem In‑
ternetu, usługi aukcji internetowych, usługi reklamowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, usługi
pośrednictwa pracy za pośrednictwem Internetu, komputerowe za‑
rządzanie plikami za pośrednictwem Internetu, usługi wyszukiwania
informacji za pośrednictwem Internetu, badania rynku za pośrednic‑
twem Internetu, zarządzanie zbiorami informatycznymi za pośred‑
nictwem Internetu, sprzedaż internetowa gier, zabawek, artykułów
papierniczych, gazet, książek, prasy, materiałów piśmiennych, akce‑
soriów i sprzętu komputerowego, komputerów, artykułów fotogra‑
ficznych, aparatów telewizyjnych, płyt CD, kaset magnetofonowych,
kaset video i DVD, programów, telefonów komórkowych bez abona‑
mentu w systemie Pre‑Paid, odbiorników audio i video, odbiorników
radiowych, urządzeń nadawczych, telefonów przenośnych, apara‑
tów telegraficznych, wyrobów optycznych, sprzętu fotograficznego
i precyzyjnego, aparatów telefonicznych, przewodów telefonicz‑
nych, słuchawek telefonicznych, cukru, czekolady, herbaty, wyrobów
cukierniczych, kawy, kakao, przypraw, żywności, napojów, wyrobów
piekarniczych, napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych,
wyrobów tytoniowych, perfum, kosmetyków, mebli, 38 usługi ogło‑
szeń elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, przesyłanie
wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, połączenia telefonicz‑
ne, łączność telefoniczna, usługi telefoniczne, informacja w zakresie
telekomunikacji, wypożyczanie modemów, telefonów, telekopiarek,
urządzenia do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi dotyczące elektronicznego komuniko‑
wania się, łączność poprzez terminale komputerowe, usługi połą‑
czeń i tras połączeń dla telekomunikacji, obsługa kont pocztowych,
usługi przesyłania danych za pośrednictwem Internetu, połączenia
z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, usługi telekonfe‑
rencji za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie programów
radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, dzierżawa
łączy internetowych, usługi dostępu do Internetu, usługi przesyłania
informacji tekstowej, obrazowej i głosowej poprzez łącza telekomu‑
nikacyjne i internetowe, połączenie ze światową siecią komputerową
poprzez łącza telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowo‑
dów, usługi zapewniania przydzielania dostępu do światowej sieci
komputerowej, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do kompute‑
rowych baz danych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu kompu‑
terów w celu przetwarzania danych, usługi konsultacyjne w zakresie
zapewniania korzystania i dostępu z/do usług dotyczących komuni‑
kowania się i informacji on‑line, elektroniczne przesyłanie progra‑
mów komputerowych za pośrednictwem Internetu, usługi portalu
internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne świad‑
czone przez portal internetowy, jak: przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakre‑
su wiadomości bieżących, rozrywki i sportu, usługi poczty elektro‑
nicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, usługi dostępu
do Internetu, umożliwianie dostępu do programów komputerowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 40 wywoływanie
filmów fotograficznych, wykonywanie odbitek fotograficznych, ko‑
piowanie zdjęć, 41 prowadzenie centrum kultury, prowadzenie cen‑
trum spotkań kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, edukacja,
wypożyczanie kaset video i płyt DVD, użytkowanie sal kinowych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sprzedaż dla osób trze‑
cich biletów na koncerty i imprezy okolicznościowe, 42 prowadzenie
witryn internetowych, uaktualnianie oprogramowania komputero‑
wego, udostępnianie oprogramowania komputerowego, wypoży‑
czanie oprogramowania komputerów, aktualizacja oprogramowania
komputerów, opracowanie oprogramowania komputerów, progra‑
mowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputera,
wypożyczanie oprogramowania informatycznego, usługi badaw‑
cze i wdrożeniowe w dziedzinie Internetu i usług multimedialnych,
usługi projektowania stron internetowych i portali internetowych,
usługi konsultacyjne oraz usługi w zakresie rozwijania projektowa‑
nia techniki internetowej, sprzętu komputerowego i oprogramo‑
wania komputerowego, administrowanie stronami internetowymi
i portalami internetowymi, aktualizacja oprogramowania za pośred‑
nictwem Internetu, usługi instalacji programów komputerowych,

2149

usługi kawiarni internetowych (wynajem komputerów), hosting
stron internetowych, udostępnianie programów komputerowych
za pośrednictwem Internetu, usługi udostępniania komputerów
w celu komunikowania się, zapewniania korzystania i dostępu do ko‑
munikowania się i/lub informacji typu on‑line, prowadzenie witryn
internetowych, uaktualnianie oprogramowania komputerowego,
usługi konsultacyjne związane z komputerami, oprogramowaniem
komputerowym i globalnymi sieciami komputerowymi, projektowa‑
nie systemów komputerowych, projektowanie stron internetowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, 45 usługi obro‑
tu prawami do domen internetowych, rejestrowanie na rzecz osób
trzecich domen internetowych, dzierżawa i sprzedaż praw do domen
internetowych.

(111) 306364
(220) 2017 06 27
(210) 473418
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) MAXOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchedniów, PL.
(540) MAXOL
(510), (511) 1 płyny do celów przemysłowych, płyny chłodnicze, pły‑
ny hamulcowe, 3 kosmetyki, płyny do mycia szyb samochodowych,
4 oleje przemysłowe, silnikowe, maszynowe, hydrauliczne, elektro‑
izolacyjne, przekładniowe, emulgujące, smary, 11 żarówki, kierun‑
kowskazy, 12 części samochodowe, filtry paliwa, filtry oleju, filtry
powietrza, lusterka.
(111) 306365
(220) 2017 06 27
(210) 473429
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 11
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) FITPLOTA
(510), (511) 38 fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecznościo‑
wych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przesy‑
łanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, prze‑
kierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe
(przesyłanie wiadomości internetowych), 41 udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony in‑
ternetowej online, udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie
informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem
strony internetowej online.
(111) 306366
(220) 2017 06 28
(210) 473435
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA BOTANIC SPA RITUALS
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 306367
(220) 2017 06 28
(151) 2017 12 29
(441) 2017 07 31
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) Bubble up
(540)

(210) 473445

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 01.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, na‑
poje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje serwatkowe, napo‑
je izotoniczne, piwo, piwo bezalkoholowe, syropy do sporządzania
napojów, esencje do sporządzania napojów.
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(111) 306368
(220) 2017 06 28
(210) 473484
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi
SAŁATKA hummus klasyczny z kaszą perłową
(540)

Kolor znaku: ciemnożółty, żółty, jasnożółty, ciemnoczerwony,
czerwony, zielony, beżowy, jasnobrązowy, brązowy, biały, czarny,
szary, ciemnoszary
(531) 03.07.03, 05.09.06, 05.09.24, 08.07.05, 26.04.16, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 dania gotowe z kaszy, warzyw z dodatkami, sałatka
z kaszy z hummusem.
(111) 306369
(220) 2017 06 28
(210) 473485
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi
SAŁATKA z ryżem basmati kurczakiem i ananasem
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, ciemnożółty, ciemnoczerwony,
czerwony, zielony, ciemnozielony, beżowy, jasnobrązowy,
brązowy, biały, czarny, szary, ciemnoszary
(531) 03.07.03, 05.09.06, 05.09.19, 08.07.05, 26.04.16, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 dania gotowe z ryżu, z mięsem i owocami, sałatka
z ryżem, kurczakiem i ananasem.
(111) 306370
(220) 2017 06 29
(210) 473494
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 07
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Shop
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, mobilne aplikacje, po‑
bieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi,
oprogramowanie, oprogramowanie komunikacyjne, komponenty
elektryczne i elektroniczne, adaptery, akumulatory do pojazdów,
akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatory samochodo‑
we, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, analizatory energii elektrycz‑
nej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia
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do gromadzenia elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowa‑
nia przepływu energii elektrycznej, aplikacje komputerowe do po‑
brania, baterie akumulatorowe litowe, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, czuj‑
niki, czujniki pomiarowe, czujniki temperatury, czujniki wilgotności,
detektory drgań, elektroniczne elementy składowe, elektroniczne
regulatory, elektroniczne systemy kontrolne, elektryczne regulatory
ładowania, elektryczne regulatory prędkości, elektryczne urządzenia
sterownicze do zarządzania energią, elektryczne urządzenia teleko‑
munikacyjne, instalacje alarmowe, instalacje do komunikacji elek‑
tronicznej, inwertery elektryczne, inwertory prądu stałego/ prądu
zmiennego, konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, ładowarki
baterii elektrycznych, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki dla aku‑
mulatorów, ładowarki do baterii, regulatory elektryczne, regulatory
energii, regulatory energii elektrycznej, regulatory napięcia, sterow‑
niki elektryczne, urządzenia do lokalizacji pojazdów, urządzenia do
monitorowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do monito‑
rowania, urządzenia do przesyłania danych, urządzenia do regulacji
energii, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do
sterowania energią elektryczną, urządzenia do sterowania mocą
[elektryczne], urządzenia pomiarowe, urządzenia nawigacyjne GPS,
urządzenia zdalnego sterowania, 38 przekazywanie informacji i da‑
nych za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie informa‑
cji, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie wiadomości, elek‑
troniczne przesyłanie wiadomości, dostarczanie wiadomości drogą
elektroniczną, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, komunikacja
pomiędzy komputerami, zapewnianie dostępu do baz danych online,
zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, dostarczanie
informacji komunikacyjnych, udzielanie dostępu do globalnej kom‑
puterowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, udo‑
stępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w celu prze‑
syłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, dostar‑
czanie informacji komunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych,
elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, elek‑
troniczne 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, przekazywanie informacji i danych za pośrednic‑
twem usług online i Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem
środków elektronicznych, wzajemna komunikacja komputerowa, za‑
pewnianie elektronicznych łączy danych.

(111) 306371
(220) 2017 06 29
(210) 473495
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 07
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green
(510), (511) 9 identyfikacyjne karty elektroniczne‑dowody osobiste,
hologramy, chipy, układy scalone, czytniki jako sprzęt przetwarzania
danych, zamki elektroniczne obsługiwane kartą, terminale do elek‑
tronicznego przetwarzania, płatności kartami kredytowymi, systemy
identyfikacji biometrycznej, kodowane karty identyfikacyjne, urzą‑
dzenia do identyfikacji biometrycznej, kodowane karty lojalnościo‑
we, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty zawierające
elektronicznie zarejestrowane dane, utrwalone na nośnikach infor‑
macje i dane, nośniki do danych, adaptery, alarmy, alarmy bezpie‑
czeństwa, aparatura do odczytywania kart, aparatura i urządzenia do
kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania
elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu ener‑
gii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do po‑
brania na smartfony, aplikacje komputerowe do sterowania pojazda‑
mi, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowa‑
niem 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, czujniki, czujniki i detektory, czytniki kart,
dane zapisane elektronicznie, elektroniczne bazy danych, elektro‑
niczne regulatory, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektryczne
regulatory ładowania, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektrycz‑
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ne wyłączniki automatyczne, oprogramowanie do zarządzania siecią,
oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do za‑
rządzania przedsiębiorstwem, urządzenia komputerowe do zdalnego
odczytu mierników, urządzenia komputerowe do magazynowania
danych, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia pomia‑
rowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenie
nadawczo‑odbiorcze, 12 autobusy, autobusy z napędem elektrycz‑
nym, części konstrukcyjne do autobusów, autobusy i części konstruk‑
cyjne do nich, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy elektryczne,
pojazdy napędzane elektrycznie, napędy elektryczne do pojazdów
lądowych, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, silniki napędo‑
we do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym silniki do
pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojaz‑
dów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy do pojazdów,
amortyzatory‑części pojazdów, autokary, drony, drzwi do pojazdów,
elektryczne napędy do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędo‑
we do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów, hamulce do pojaz‑
dów lądowych, mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do
pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe‑części pojazdów lądo‑
wych, mikrobusy, opony do autobusów, pojazdy do podróżowania
drogą lądową, pojazdy do poruszania się po lądzie, pojazdy drogowe
do transportu, pojazdy kierowane automatycznie, silniki do samocho‑
dów, tramwaje, tramwaje‑pojazdy, trolejbusy, trolejbusy elektryczne,
zestawy hamulcowe do pojazdów, 36 doradztwo inwestycyjne, do‑
radztwo finansowe, doradztwo dotyczące kredytów, doradcze usługi
zarządzania finansowego, doradztwo w zakresie inwestycji finanso‑
wych, finansowanie inwestycji, inwestycje przemysłowe, inwestycje
kapitałowe, organizowanie inwestycji, inwestycje finansowe, analiza
inwestycyjna, administrowanie inwestycjami, zarządzanie inwesty‑
cjami, kluby inwestycyjne, informacje inwestycyjne, pośrednictwo
inwestycyjne, powiernictwo inwestycyjne, usługi inwestycyjne, inwe‑
stowanie funduszy międzynarodowych, administrowanie inwestycja‑
mi funduszy, opieka nad inwestycjami, usługi finansowo‑inwestycyjne,
zarządzanie portfelem inwestycyjnym, monitorowanie funduszy in‑
westycyjnych, udzielanie informacji inwestycyjnych, zarządzanie akty‑
wami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami inwestycyjnymi,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, udzielanie informacji finan‑
sowych inwestorom, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, za‑
rządzanie finansowe dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne doty‑
czące inwestycji, usługi finansowe dotyczące inwestycji, informacje
finansowe dla inwestorów, zarządzanie inwestycjami w nieruchomo‑
ści, administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie fun‑
duszami wspólnego inwestowania, zarządzanie funduszem
inwestycyjno‑kapitałowym, finansowe i inwestycyjne usługi konsulta‑
cyjne, usługi inwestycyjne świadczone przez firmy, usługi w zakresie
doradztwa inwestycyjnego, administrowanie usługami w zakresie in‑
westycji kapitałowych, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa bu‑
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów, budowa do‑
mów na zamówienie, budowa elektrowni wiatrowych, budowa
nieruchomości‑budownictwo, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, doładowywanie akumulato‑
rów, doładowywanie baterii i akumulatorów, doradztwo dotyczące
naprawy pojazdów, doradztwo inżynieryjne‑budownictwo, doradz‑
two inżynieryjne‑usługi budowlane, dostarczanie informacji o napra‑
wach pojazdów, informacja budowlana, instalacja alarmów, instalowa‑
nie części do pojazdów, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja urządzeń do
wytwarzania energii, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, in‑
stalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, instalacja systemów
ochrony środowiska, instalacja systemów kontroli środowiska, instala‑
cja systemów komputerowych, instalacja systemów inżynierii środo‑
wiska, instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samocho‑
dach, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja, serwis i na‑
prawa pojazdów, konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników,
konwersja pojazdów‑silniki, naprawa lub konserwacja generatorów
energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja silników elektrycz‑
nych, organizowanie naprawy pojazdów, renowacja instalacji elek‑
trycznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa‑
cją silników elektrycznych, usługi doradcze w zakresie instalacji
elektrowni, 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług online i Internetu, przesyłanie informacji, telekomunikacja in‑
formacyjna w tym strony internetowe, wiadomości elektroniczne,
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przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe
‑przesyłanie wiadomości internetowych, przesyłanie informacji drogą
online, przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie wiadomości,
dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, usługi przesyłania i od‑
bioru wiadomości, komunikacja pomiędzy komputerami, zapewnianie
dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu do komputero‑
wych baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach
komputerowych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, udziela‑
nie 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 użytkowni‑
kami komputerów, dostarczanie informacji komunikacyjnych, elek‑
troniczna 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 ra‑
mach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ra‑
mach Internetu, komunikacja przez sieci elektroniczne, przekazywa‑
nie informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, prze‑
syłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, wzajem‑
na komunikacja komputerowa, zapewnianie elektronicznych łączy
danych, 39 transport, planowanie, organizowanie i rezerwowanie po‑
dróży za pomocą środków elektronicznych, transport autobusowy,
planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków
elektronicznych, dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanie ener‑
gii elektrycznej, dostawa i dystrybucja energii, dostawa i dystrybucja
energii elektrycznej, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii
elektrycznej, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją
energii, transport drogowy, wynajmowanie transportu drogowego,
udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za po‑
mocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych
z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą
środków elektronicznych, transport lądowy, transport tramwajowy,
transport pojazdów, transport pasażerski, rezerwacja transportu,
transport pasażerów omnibusem, transport pasażerów autobusami,
transport autokarowy pasażerów, usługi transportu pojazdami, usługi
transportu autobusami, dostarczanie informacji dotyczących trans‑
portu, wynajem pojazdów transportowych na umowę, usługi w za‑
kresie rezerwacji transportu autobusowego, organizowanie wycie‑
czek autobusowych, przewożenie podróżujących autobusami,
organizowanie podróży autobusem, czarterowanie autobusów, 41
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet,
multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publi‑
kacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż tek‑
sty reklamowe, konsultacje edytorskie, programowanie serwisów in‑
formacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja czasopism,
publikacja broszur, publikacja gazet elektronicznych online, publika‑
cja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikacja prac naukowych, publikacja treści redakcyj‑
nych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero‑
wej, publikowanie, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektronicz‑
nych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero‑
wej, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, or‑
ganizowanie 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
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie wykładów, organizowanie konferencji, organizowanie konfe‑
rencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych
z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, orga‑
nizowanie konferencji dotyczących handlu, wystawy sztuki, usługi
w zakresie konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów,
przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, przygotowywa‑
nie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, or‑
ganizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizo‑
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących biznesu,
42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych środowisk kom‑
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puterowych poprzez chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie
sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, progra‑
mowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro‑
jektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzy‑
skiwania 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, integra‑
cja oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
pisanie oprogramowania komputerowego, tworzenie stron elektro‑
nicznych, przechowywanie danych elektronicznych, badania dotyczą‑
ce bezpieczeństwa elektrycznego, usługi przechowywania elektro‑
nicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze‑
twarzania w chmurze, projektowanie i opracowywanie oprogramo‑
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do
przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramo‑
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do
przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 44 usługi medyczne, ambu‑
latoryjna opieka medyczna, opieka medyczna i zdrowotna, badania
medyczne, badania poziomu cholesterolu, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, kliniki, kliniki medyczne, kompilacja raportów me‑
dycznych, konsultacje medyczne, świadczenie pomocy medycznej,
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, pomoc me‑
dyczna, świadczenie usług medycznych, szpitale, udostępnianie in‑
formacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych
leczeniu medycznemu, udzielanie informacji pacjentom w zakresie
zażywania leków, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie
medycyny, usługi medyczne, doradztwo medyczne w zakresie ciąży,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo me‑
dyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie bioryt‑
mów, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie dietetyki i od‑
żywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo
w zakresie immunologii, doradztwo związane ze stomatologią, doradz‑
two żywieniowe, pomoc osobom w rzucaniu palenia, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, udostępnianie informacji on
‑line dotyczących onkologii, udzielanie informacji dotyczących medycy‑
ny, udzielanie informacji zdrowotnej, 45 pomoc w lokalizowaniu zagi‑
nionych zwierząt domowych, informacje dotyczące lokalizacji
zaginionych osób, usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, śledze‑
nie skradzionych przedmiotów, usługi informacyjne w zakresie bezpie‑
czeństwa, usługi ochrony zwierząt, usługi odzyskiwania skradzionych
pojazdów, usługi odnajdywania zaginionych psów, znakowanie iden‑
tyfikacyjne psów w celach bezpieczeństwa, monitoring alarmów bez‑
pieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpie‑
czeństwa, ochrona obiektów i sprzętu, usługi elektronicznego
monitorowania w celach bezpieczeństwa, poszukiwanie osób zagi‑
nionych.

(111) 306372
(220) 2017 06 29
(210) 473496
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 07
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Point
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie kompute‑
rowe do obsługi pojazdów, akumulatory do pojazdów, akumulatory
do pojazdów elektrycznych, akumulatory, elektryczne, do pojazdów,
akumulatory samochodowe, baterie elektryczne do pojazdów, ba‑
terie litowe, elektryczne regulatory ładowania, ładowarki baterii
elektrycznych, ładowarki do baterii, przyrządy pomiarowe, urzą‑
dzenia pomiarowe, urządzenia kontrolujące do automatycznego
parkowania samochodów, urządzenia sterujące do automatycznego
kierowania pojazdami, ładowarki, ładowalne baterie elektryczne,
urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, aplikacje komputerowe do sterowania
automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe
do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, programy
komputerowe do użytku w autonomicznym kierowaniu pojazdami,
programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojaz‑
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dów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji
pojazdów, systemy autonomicznej jazdy do pojazdów wyposażone
w interaktywne wyświetlacze, urządzenia do automatycznej kontroli
jazdy do użytku w samochodach, aplikacje komputerowe do auto‑
matycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, 39 transport,
planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą
środków elektronicznych, transport autobusowy, planowanie i rezer‑
wowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych,
dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanie energii elektrycznej,
dostawa i dystrybucja energii, dostawa i dystrybucja energii elek‑
trycznej, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycz‑
nej, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii,
transport drogowy, wynajmowanie transportu drogowego, udzie‑
lanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą
środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z plano‑
waniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków
elektronicznych, transport lądowy, transport pojazdów, transport
pasażerski, rezerwacja transportu, transport pasażerów omnibusem,
transport pasażerów autobusami, transport autokarowy pasażerów,
usługi transportu pojazdami, usługi transportu autobusami, dostar‑
czanie informacji dotyczących transportu, wynajem pojazdów trans‑
portowych na umowę, usługi w zakresie rezerwacji transportu auto‑
busowego, organizowanie wycieczek autobusowych, przewożenie
podróżujących autobusami, organizowanie podróży autobusem,
czarterowanie autobusów, wynajmowanie pojazdów, organizowanie
wynajmu pojazdów, organizacja wynajmu pojazdów, udostępnianie
pojazdów do wynajmu, usługi wynajmu pojazdów samochodo‑
wych, usługi wynajmu pojemników transportowych, organizowanie
podróży, organizowanie transportu, usługi rezerwacji w zakresie
transportu, skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji po‑
dróży, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu,
transport pasażerski, wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych,
informacja o transporcie, usługi biura podróży, mianowicie dokony‑
wanie rezerwacji i zamówień na transport, planowanie tras podróży,
wypożyczanie i wynajem samochodów, usługi transportowe, usługi
w zakresie podróży, usługi w zakresie wypożyczania samochodów,
42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania
energią, chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych środowisk
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, doradztwo w zakre‑
sie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro‑
gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostę‑
pu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do
uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmu‑
rze obliczeniowej, badania techniczne, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie oszczędności ener‑
gii, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych,
badania w dziedzinie mechaniki, testowanie materiałów.

(111) 306373
(220) 2017 06 29
(210) 473506
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 07
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Smart City
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
organizowanie i prowadzenie konferencji, świadczenie usług edu‑
kacyjnych związanych z ekologią, wykłady na temat umiejętności
marketingowych, organizowanie szkoleń biznesowych, szkolenia
w dziedzinie biznesu, organizowanie zjazdów w celach biznesowych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or‑
ganizowaniem i prowadzeniem konferencji, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, konkursy‑organizowanie w zakresie edukacji lub
rozrywki, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie corocznych
konferencji związanych z logistyką, organizowanie dorocznych kon‑
ferencji dotyczących telekomunikacji, organizowanie i obsługa kon‑
ferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu
i handlu, organizowanie i prowadzenie kongresów, 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 zwią‑
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zanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z bizne‑
sem, organizowanie konferencji dotyczących handlu, wystawy sztu‑
ki, usługi związane z wystawami sztuki, usługi w zakresie konferencji,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i in‑
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro‑
wadzeniem kongresów, przygotowywanie seminariów dotyczących
handlu, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongre‑
sów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów
dotyczących biznesu, 42 usługi w zakresie technologii informacyj‑
nych, audyt energetyczny, projektowanie systemów przetwarzania
danych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, projekto‑
wanie systemów elektrycznych, projektowanie i opracowywanie sys‑
temów do wyświetlania danych, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, projek‑
towanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi doradcze
związane z wydajnością energetyczną, rejestrowanie danych doty‑
czących zużycia energii w budynkach, projektowanie i opracowywa‑
nie oprogramowania do zarządzania energią, udzielanie porad tech‑
nicznych związanych ze środkami oszczędności energii, doradztwo
technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, profesjonal‑
ne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach,
porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczę‑
dzanie energii, monitoring środowiskowy obszarów składowania od‑
padów, monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów.

(111) 306374
(220) 2017 06 29
(210) 473507
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 07
(732) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Wallet
(510), (511) 9 hologramy, chipy‑układy scalone, czytniki jako sprzęt
przetwarzania danych, zamki elektroniczne obsługiwane kartą, ter‑
minale do elektronicznego przetwarzania, płatności kartami kredyto‑
wymi, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie
transakcji kartami kredytowymi, urządzenia do weryfikacji danych
na magnetycznie kodowanych kartach, oprogramowanie do ope‑
racyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elek‑
tronicznymi, systemy identyfikacji biometrycznej, identyfikacyjne
karty magnetyczne, urządzenia do identyfikacji biometrycznej, karty
magnetyczne kodowane, terminale telefoniczne, terminale POS, elek‑
troniczne terminale płatnicze, terminale elektronicznych płatności,
aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do przepływu pracy,
czytniki kart kredytowych, magnetyczne drukowane karty do banko‑
matu, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku
w związku z płatnością za usługi, elektroniczne karty‑klucze, kodo‑
wane 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, oprogra‑
mowanie 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 te‑
mat 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 kredy‑
towymi, 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 go‑
tówkowymi, usługi związane z przetwarzaniem transakcji kartami
kredytowymi, przetwarzanie transakcji kartą debetową na rzecz osób
trzecich, przetwarzanie transakcji kartą kredytową na rzecz osób trze‑
cich, przetwarzanie transakcji kartą obciążeniową na rzecz osób trze‑
cich, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, usługi
finansowe, transakcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
analizy finansowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe.

2153

(111) 306375
(220) 2017 06 29
(210) 473522
(151) 2018 01 30
(441) 2017 08 07
(732) DOM MARKI MAX VON JASTROV INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) miejsce markowe
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, foldery reklamowe, kalendarze,
kartki z życzeniami, komiksy, koperty, książki, publikacje, szyldy z pa‑
pieru lub kartonu, teczki na dokumenty, 35 usługi świadczone przez
agencje reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicz‑
nej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie promocji
sprzedaży dla osób trzecich, 39 usługi świadczone przez biura podróży
w organizacji podróży i zwiedzania, 41 usługi w zakresie organizowa‑
nia: konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, imprez sportowych
i rekreacyjnych, wystaw z dziedziny kultury i edukacji, obozów wakacyj‑
nych i sportowych, 42 usługi projektowe w zakresie wzornictwa prze‑
mysłowego, usługi projektowe opakowań, usługi związane z projekto‑
waniem graficznym, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
internetowych, 43 usługi świadczone przez domy turystyczne.
(111) 306376
(220) 2017 06 29
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 07
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) A ALICANTE GUITARRAS
(540)

(210) 473537

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elek‑
troniczne, instrumenty strunowe, struny do instrumentów muzycz‑
nych, mostki do instrumentów muzycznych, kostki do instrumentów
strunowych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instrumentów mu‑
zycznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich instrumentów mu‑
zycznych, reklama instrumentów muzycznych.
(111) 306377
(220) 2017 06 29
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 07
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Alicante GUITARRAS
(540)

(210) 473538

(531) 27.05.01
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elek‑
troniczne, instrumenty strunowe, struny do instrumentów muzycz‑
nych, mostki do instrumentów muzycznych, kostki do instrumentów
strunowych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instrumentów mu‑
zycznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich instrumentów mu‑
zycznych, reklama instrumentów muzycznych.
(111) 306378
(220) 2017 06 29
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) FONKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FONKO

(210) 473540
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarza‑
nia pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 37 instalacja, konserwacja i na‑
prawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, in‑
stalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, nadzór budowlany, usługi hydrauliczne, instalowanie
i naprawa pieców.
(111) 306379
(220) 2017 06 29
(210) 473548
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 07
(732) WOJTASIK BRUNO MAREK, Kielce, PL.
(540) Juszkiewicz Samuel
(510), (511) 41 usługi w zakresie prezentacji i publikacji literatury
oraz książek, pisanie tekstów.
(111) 306380
(220) 2017 06 30
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 07
(732) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLGENOM
(540)
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we, badania medyczne, badania genetyczne do celów medycznych,
badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, doradztwo
genetyczne, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, medyczne ba‑
dania osób, poradnictwo medyczne, przeprowadzanie diagnozy cho‑
rób, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką
i testami genetycznymi, usługi diagnostyki medycznej, testy i analizy,
usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała
człowieka, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała czło‑
wieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świad‑
czone przez laboratorium medyczne, usługi informacji medycznej,
usługi pomocy medycznej, usługi opieki medycznej, usługi poradnic‑
twa medycznego, medyczne usługi klinik zdrowia, usługi w zakresie
leczenia medycznego, usługi diagnostyki medycznej, testy i analizy.

(111) 306381
(220) 2017 06 30
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 07
(732) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SANCO
(540)

(210) 473575

(210) 473573

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych
zapisane na nośnikach komputerowych, komputerowe bazy danych,
oprogramowanie komputerowe, chipy z kodem DNA, zintegrowane
pakiety oprogramowania komputerowego do automatyzacji labo‑
ratoriów, modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach,
35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro‑
mocyjnych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, materia‑
łów drukowanych, próbek, dystrybucja próbek reklamowych, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń i ma‑
teriałów reklamowych ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek,
42 badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, bada‑
nia genetyczne, badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii ge‑
netycznej, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, badania kliniczne, badania naukowe, badania prze‑
siewowe DNA do celów badań naukowych, laboratoria medyczne,
laboratoria badawcze, medyczne badania naukowe, medyczne usługi
laboratoryjne, prace badawczo‑rozwojowe nad produktami, próby kli‑
niczne, przeprowadzanie prób klinicznych, przeprowadzanie prób kli‑
nicznych produktów farmaceutycznych, przechowywanie dokumen‑
tacji medycznej w postaci elektronicznej, przygotowywanie próbek
biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych, udzie‑
lanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzi‑
nie farmaceutyków i badań klinicznych, usługi badawczo‑rozwojowe,
usługi badawczo‑rozwojowe w dziedzinie farmacji, usługi badawczo
‑rozwojowe w dziedzinie chemii, usługi badawczo‑rozwojowe w dzie‑
dzinie bakteriologii, usługi diagnostyki komputerowej, usługi testo‑
wania diagnostycznego wspomagane komputerowo, usługi inżynierii
genetycznej, usługi laboratorium badań biologicznych, usługi labora‑
toriów analitycznych, usługi laboratoriów chemicznych, usługi labora‑
toriów biologicznych, usługi chemicznych laboratoriów badawczych,
44 analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub
DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowo‑
tworami, badania DNA do celów medycznych, badania przesiewo‑

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i materiały diagnostyczne, biomarkery dia‑
gnostyczne do celów medycznych, chemiczne odczynniki diagno‑
styczne do użytku medycznego, kliniczne odczynniki medyczne,
materiały do testów diagnostycznych do użytku medycznego, me‑
dyczne odczynniki diagnostyczne, odczynniki diagnostyczne do
użytku medycznego, odczynniki do użytku medycznego, odczynniki
do diagnostyki klinicznej, odczynniki i testy do diagnostyki medycz‑
nej do badania płynów ciała, odczynniki stosowane w genetycznej
diagnostyce medycznej, odczynniki do badań immunologicznych do
użytku medycznego, preparaty do diagnostyki medycznej, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty do diagnostycznego
użytku medycznego, preparaty bakteriologiczne do celów medycz‑
nych, preparaty biochemiczne do użytku medycznego, preparaty do
wykrywania predyspozycji genetycznych do celów medycznych, sub‑
stancje diagnostyczne do celów medycznych, środki diagnostyczne
do celów medycznych, środki diagnostyczne do użytku farmaceutycz‑
nego, wskaźniki do diagnozy medycznej, 35 dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja broszur
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, dystry‑
bucja próbek reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama online poprzez komputerowe sieci komunika‑
cyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych ulotek,
broszur, ulotek informacyjnych i próbek, 42 analizy biologiczne, anali‑
zy chemiczne, analizy laboratoryjne, badania biologiczne, badania kli‑
niczne i badania medyczne, badania genetyczne, badania i testy bak‑
teriologiczne, badania i analizy bakteriologiczne, badania naukowe
w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania i rozwój w dzie‑
dzinie preparatów diagnostycznych, konsultacje i badania bakteriolo‑
giczne, laboratoria medyczne, medyczne badania naukowe, medycz‑
ne usługi laboratoryjne, przechowywanie dokumentacji medycznej
w postaci elektronicznej, próby kliniczne, udzielanie informacji na
temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków
i badań klinicznych, usługi inżynierii genetycznej, usługi laboratorium
badań biologicznych, 44 usługi medyczne, badania genetyczne do
celów medycznych, doradztwo genetyczne, kliniki medyczne, usługi
informacji medycznej, usługi klinik medycznych, medyczne usługi kli‑
nik zdrowia, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA,
genetyką i testami genetycznymi.
(111) 306382
(220) 2017 06 30
(210) 473578
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 16
(732) DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) JUSTSEND
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizacja, prowa‑
dzenie kampanii reklamowych, promocyjnych, reklama za pośred‑
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nictwem sieci komputerowej, sieci telekomunikacyjnej, mediów
elektronicznych, Internetu, w aplikacjach, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, w szczególności za pomocą sieci telekomu‑
nikacyjnej, usługi doradcze w zakresie marketingu internetowego
i mobilnego, usługi związane z bazami danych i zarządzaniem plika‑
mi: pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systema‑
tyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie infor‑
macji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, 38 usługi
w zakresie telekomunikacji, łączność poprzez terminale teleinforma‑
tyczne, przesyłanie, transmisja danych informacji, w tym tekstowej,
obrazowej, dźwięku za pomocą systemów teleinformatycznych, za
pośrednictwem Internetu, innych sieci łącznościowych, połączenie
z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, poczta elektro‑
niczna, dostarczanie treści do serwisów funkcjonujących w sieciach
telefonii stacjonarnej i komórkowej, przekaz satelitarny, łączność te‑
lefoniczna, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi telekomuni‑
kacyjne i multimedialne w sieciach telekomunikacyjnych.

(111) 306383
(220) 2017 06 30
(210) 473581
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 16
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) AUTOSTERIL
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, suplementy
diety, preparaty lecznicze, dietetyczne środki spożywcze.
(111) 306384
(220) 2017 06 30
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) IA INSTYTUT AGRONOMICZNY FERTICO
(540)

(210) 473583

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony,
granat, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, produkty i ziarna rolnicze zbóż, świeże owoce i warzy‑
wa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasio‑
na roślin ozdobnych, owocowych, warzyw i jarzyn, karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty
i superkoncentraty paszowe, dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe w formie kursów, szkoleń i konferencji z zakresu rolnictwa,
ogrodnictwa i sadownictwa, technologii upraw ogrodniczych, stosowa‑
nia środków ochrony roślin i nawozów, usługi związane z organizacją
imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych,
44 usługi związane z obsługą rolnictwa. sadownictwa i ogrodnictwa
o ile zawarte są w klasie 44, kompleksowa obsługa uprawy ziemniaków,
zbóż, owoców i warzyw, nasiennictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, do‑
radztwo rolnicze, wypożyczanie maszyn, urządzeń i sprzętu rolniczego.
(111) 306385
(220) 2017 06 30
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) AKHVLEDIANI ZAZA, Warszawa, PL.
(540) XL
(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 dezodoranty.

(210) 473584

(111) 306386
(220) 2017 06 30
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błędów, PL.
(540) Info‑Karta
(540)

2155
(210) 473589

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony
(531) 14.01.18, 14.01.25, 22.03.01, 22.03.05, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.12, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, środki chemicz‑
ne dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki do ochrony
nasion, karbonyl do ochrony roślin, nawozy użyźniające glebę: na‑
wozy azotowe, nawóz ptasi guano, wapniowy nawóz cyjanamiol,
cyjanamid wapniowy, fosforany, superfosfaty, ściółka, torf, wodoro‑
sty, żużel, preparaty do użyźniania gleby, 5 środki przeciw robactwu
i do tępienia pasożytów: fungicydy, herbicydy, insektycydy, dodatki
do pasz do celów leczniczych, środki chwastobójcze, 31 produk‑
ty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
produkty i ziarna rolnicze zbóż, świeże owoce i warzywa, nasiona,
rośliny i kwiaty naturalne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona roślin
ozdobnych, owocowych, warzyw i jarzyn, karmy dla zwierząt gospo‑
darskich i domowych, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty i su‑
perkoncentraty paszowe, dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 35 usługi agencji
importowo‑eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych w zakresie środków ochrony roślin,
nawozów, pasz i maszyn rolniczych, zgrupowanie na rzecz osób trze‑
cich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowniach, sklepach i poprzez agentów wyspecja‑
lizowanych w sprzedaży wyrobów chemicznych, środków ochrony
roślin, nawozów, pasz dla zwierząt, zbóż, nasion, roślin, kwiatów,
maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, usługi marketingowe, usługi
badania rynku, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji poka‑
zów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, 41 usłu‑
gi edukacyjne i szkoleniowe w formie kursów, szkoleń i konferencji
z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa, technologii upraw
ogrodniczych, stosowania środków ochrony roślin i nawozów, usługi
związane z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozryw‑
kowych i wypoczynkowych, 44 usługi związane z obsługą rolnictwa,
sadownictwa i ogrodnictwa o ile zawarte są w klasie 44, komplekso‑
wa obsługa uprawy ziemniaków, zbóż, owoców i warzyw, nasiennic‑
two, ogrodnictwo, sadownictwo, doradztwo rolnicze, wypożyczanie
maszyn, urządzeń i sprzętu rolniczego.
(111) 306387
(220) 2017 06 30
(210) 473587
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 16
(732) DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) JUSTPAY
(510), (511) 36 obsługa płatności, transakcji dokonywanych za
pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu,
38 usługi w zakresie telekomunikacji, łączność poprzez terminale
teleinformatyczne, przesyłanie, transmisja danych informacji, w tym
tekstowej, obrazowej, dźwięku za pomocą systemów teleinforma‑
tycznych, za pośrednictwem Internetu, innych sieci łącznościowych,
połączenie z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, pocz‑
ta elektroniczna, dostarczanie treści do serwisów funkcjonujących
w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej, przekaz satelitarny,
łączność telefoniczna, łączność poprzez sieć światłowodów, pobie‑
ranie, odtwarzanie plików, danych zawierających utwory audio, au‑
diowizualne, graficzne, usługi telekomunikacyjne i multimedialne
w sieciach telekomunikacyjnych, usługi komunikacji telefonicznej
świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicz‑
nej, 42 projektowanie, opracowywanie, wdrażanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, zapewnienie dostępu do treści,
w tym multimedialnych, do stron internetowych, portali, serwisów.
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(111) 306388
(220) 2017 06 30
(210) 473591
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 16
(732) DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) justpay
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 obsługa płatności, transakcji dokonywanych za
pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu,
38 usługi w zakresie telekomunikacji, łączność poprzez terminale
teleinformatyczne, przesyłanie, transmisja danych informacji, w tym
tekstowej, obrazowej, dźwięku za pomocą systemów teleinforma‑
tycznych, za pośrednictwem Internetu, innych sieci łącznościowych,
połączenie z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, pocz‑
ta elektroniczna, dostarczanie treści do serwisów funkcjonujących
w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej, przekaz satelitarny,
łączność telefoniczna, łączność poprzez sieć światłowodów, pobie‑
ranie, odtwarzanie plików, danych zawierających utwory audio, au‑
diowizualne, graficzne, usługi telekomunikacyjne i multimedialne
w sieciach telekomunikacyjnych, usługi komunikacji telefonicznej
świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicz‑
nej, 42 projektowanie, opracowywanie, wdrażanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, zapewnienie dostępu do treści,
w tym multimedialnych, do stron internetowych, portali, serwisów.
(111) 306389
(220) 2017 06 30
(210) 473594
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 07
(732) KONOPKA MACIEJ MADEINWARSAW, Warszawa, PL.
(540) MADE IN WARSAW
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, ogło‑
szenia, usługi public relations, 41 organizowanie konferencji wystaw
i konkursów, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wi‑
deo i programów telewizyjnych, edukacja w dziedzinie informatyki,
42 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, usłu‑
gi konsultacyjne w zakresie komputerów i informatyki, tworzenie
stron internetowych.
(111) 306390
(220) 2017 06 30
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) HERBIKILL
(510), (511) 5 środki chwastobójcze.

(210) 473595

(111) 306391
(220) 2017 07 03
(210) 473686
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) STĘPNIAK TOMASZ, Kraków, PL.
(540) POLANDIA
(510), (511) 39 transport, informacja o transporcie, usługi kierow‑
ców, transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów magazyno‑
wych, dostarczanie korespondencji i przesyłek, magazynowanie,
informacja o magazynowaniu, wynajmowanie magazynów, organi‑
zowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, usługi osób
towarzyszących podróżnym, usługi pilotów wycieczek, pilotowanie,
rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wypoży‑
czanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc
na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, transport
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rzeczny, transport samochodowy, transport statkami, składowanie
towarów, spacerowe rejsy statkami, wynajmowanie statków, rejsy
statkami wycieczkowymi, pośrednictwo w transporcie, rezerwa‑
cja transportu, transport kolejowy, transport pasażerski, transport
podróżnych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
morskich, organizowanie wycieczek turystycznych, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie, rezerwacja i planowa‑
nie wycieczek, wypraw i wycieczek krajoznawczych, organizowanie
wycieczek z przewodnikiem, wypożyczanie samochodów, wypoży‑
czanie autokarów, wypożyczanie wagonów kolejowych, zwiedza‑
nie turystyczne, usługi biur podróży, turystyka [zwiedzanie], usługi
agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi przewodni‑
ków turystycznych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacyjne
dla wycieczek.

(111) 306392
(220) 2017 07 05
(210) 473729
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) GREEN PARKING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) green PARKING
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go‑
spodarczej i zarządzanie garażami i parkingami, pośrednictwo za‑
wodowe przy zakupie i sprzedaży zautomatyzowanych systemów
kontroli ruchu i systemów zabezpieczających, systemów kontroli
dla płatności terminowych, sprzętu do przetwarzania danych, po‑
średnictwo w umowach w zakresie korzystania z parkingów różnego
rodzaju, zarządzanie parkingami wszystkich rodzajów dla pojazdów
dotyczące zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą,
usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów: platform parkingowych
dla pojazdów, zdalnego sterowania urządzeń do automatów: par‑
komaty i parkometry, nadajniki i odbiorniki, przenośne urządzenia
komunikacyjne i telefoniczne, parkomaty, parkometry, części do
wszystkich wymienionych towarów, 36 wydzierżawianie oraz ad‑
ministrowanie nieruchomości, zwłaszcza wielopoziomowych par‑
kingów i placów parkingowych, 37 budowanie parkingów, budowa
parkingów wielopoziomowych, budowa utwardzanych miejsc par‑
kingowych, instalacja, naprawy, konserwacja zautomatyzowanych
systemów do kontroli ruchu i systemów zabezpieczających, syste‑
mów kontroli dla płatności terminowych, sprzętu do przetwarzania
danych, doradztwo techniczne w zakresie budowy parkingów, do‑
radztwo organizacyjne w zakresie wznoszenia wielopoziomowych
parkingów urządzeń parkingowych, doradztwo osób trzecich w za‑
kresie marketingu działań reklamowych do wynajmowania miejsc
postojowych parkingowych, wyposażanie, konserwacja parkingów,
garaży, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych,
usługi sprzątania wnętrz i części zewnętrznych budynków, 39 usługi
parkingowe, użytkowanie parkingów i powierzchni parkingowych,
usługi administrowania miejscami parkingowymi, wynajem par‑
kingów i terenów parkingowych, udostępnianie parkingów i po‑
wierzchni parkingowych, udostępnianie obiektów parkingowych
i rezerwacja miejsc parkingowych, zarządzanie miejscami parkingo‑
wymi, pośrednictwo w zakresie rezerwacji miejsc postojowych i par‑
kingowych, w tym przez Internet, usługi car‑sharingu, wypożyczanie
samochodów, wynajmowanie garaży dla pojazdów, usługi przewozu
osób na zlecenie, informacja o transporcie, wynajem mechanicznych
systemów parkingowych, usługi w zakresie wstawiania pojazdów do
garażu, usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking,
dostarczanie informacji o lokalizacji, nawigacji, motoryzacji, ruchu,
podróży i parkowania, obsługa i udostępnianie stacji do ładowana
i terminali do ładowania pojazdów elektrycznych, obsługa i zarzą‑
dzanie parkingami wielopoziomowymi i parkingami, mianowicie po‑
bieranie opłat parkingowych, 42 doradztwo techniczne w zakresie
kontroli ruchu miejskiego i kontroli parkowania, doradztwo technicz‑
ne w zakresie zarządzania parkingiem i administracji, projektowanie
parkingów, planowanie i doradztwo w zakresie projektowania, roz‑
woju i budowy, w tym urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem
kwestii związanych z projektowaniem potencjalnych rozwiązań par‑
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kingowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom‑
puterowego do systemów informacyjnych związanych z parkingami
oraz parkowaniem.

(111) 306393
(220) 2017 07 05
(210) 473732
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) KUŚMIEREK‑RUDY ANNA PIERNIKI WROCŁAWSKIE
‑PIERNIKOWE DEKORACJE, Gędzina, PL.
(540) PIERNIKI WROCŁAWSKIE
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 06.07.04, 08.07.25, 25.01.06
(510), (511) 30 pierniki.
(111) 306394
(220) 2017 07 05
(210) 473745
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540) KRAJOWY PROGRAM ZDROWOTNY
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 02.09.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczenio‑
we, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, rozliczanie roszczeń
ubezpieczeniowych, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, agencje
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja
o ubezpieczeniach, wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych,
doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń.
(111) 306395
(220) 2017 07 05
(210) 473747
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 16
(732) TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540) TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA S.A.
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, szary
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13, 01.17.11, 24.17.02
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi wyceny, uregulowa‑
nia i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie w za‑
kresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, doradztwo ubezpie‑
czeniowe, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena
roszczeń z ubezpieczenia, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych,
ubezpieczeniowe usługi brokerskie, agencje ubezpieczeniowe, po‑
średnictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, wy‑
liczanie stawek składek ubezpieczeniowych, doradztwo związane
z zawieraniem ubezpieczeń.
(111) 306396
(220) 2017 07 05
(151) 2018 01 31
(441) 2017 08 28
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA MEN HYPOALLERGENIC derMED

(210) 473752
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(540)

Kolor znaku: szary, czarny, niebieski, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kremy, emulsje, mleczka, pły‑
ny, żele, pianki do twarzy i ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki per‑
fumeryjne: perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne,
środki do mycia i kąpieli, mydła toaletowe, dezodoranty do użytku
osobistego, antyperspiranty, szampony, balsamy, pianki, odżywki
do włosów, mleczka, żele i olejki do opalania, preparaty po opalaniu,
preparaty do układania i pielęgnacji włosów, artykuły toaletowe za‑
warte w tej klasie, kosmetyki do i po goleniu, pianki do golenia, żele
do golenia, balsamy po goleniu, środki do higieny intymnej zawarte
w tej klasie, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do
pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze preparaty do wło‑
sów.
(111) 306397
(220) 2017 07 07
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) SZCZOTKOWSKI MAREK, Warszawa, PL.
(540) REDICCA
(540)

(210) 473874

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 11 wentylatory elektryczne, wentylatory elektryczne do
użytku osobistego, termowentylatory, wentylatory [części instalacji
klimatyzacyjnych], urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia chłodzą‑
ce, urządzenia do chłodzenia powietrza, agregaty klimatyzacyjne,
filtry do klimatyzacji, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klima‑
tyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do
oczyszczania powietrza do użytku domowego i komercyjnego, ste‑
rylizatory powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, przenośne oczysz‑
czacze powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, osuszacze po‑
wietrza, aparaty osuszająco‑oczyszczające, instalacje i urządzenia
do suszenia, aparatura do suszenia [odwadniania], pochłaniacze wil‑
goci elektromechanicznie lub elektronicznie, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, nawilżacze powietrza, dyfuzory nawad‑
niające kropelkowe [urządzenia nawadniające], przenośne nawilża‑
cze elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
urządzenia do schładzania wody, chłodziarki elektryczne, aparatura
i instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego
ogrzewania, kaloryfery elektryczne, naczynia wzbiorcze do instalacji
centralnego ogrzewania, piece [urządzenia grzewcze], podgrzewa‑
cze powietrza, pompy ciepła, promiennikowe ogrzewacze do po‑
mieszczeń, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, przenośne grzej‑
niki elektryczne, grzejniki olejowe, grzejniki konwekcyjne, grzejniki
ceramiczne, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, 35 reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze‑
wnętrzna, radiowa, telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, wyna‑
jem bilbordów i tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowe‑
go we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, telemarketing,
usługi marketingowe, usługi public relations, pisanie scenariuszy
dla celów reklamowych, kolportaż próbek, bezpośrednia rekla‑
ma pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
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w reklamie, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktual‑
nianie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów rekla‑
mowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, za‑
rządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, agencje
informacji handlowej, dostarczanie informacji dotyczących kontak‑
tów handlowych i biznesowych, obsługa administracyjna firm na
zlecenie, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy da‑
nych, komputerowe zarządzanie plikami, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga‑
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządza‑
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące dzia‑
łalności gospodarczej, rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, badania opinii publicznej, bada‑
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednic‑
twa w handlu, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, ekonomiczne prognozy, fakturo‑
wanie, analizy kosztów, usługi związane z przenoszeniem przedsię‑
biorstw, wyceny handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień han‑
dlowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], usługi aukcyjne, sprzedaż takich
produktów jak: wentylatory elektryczne, wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, termowentylatory, wentylatory [części in‑
stalacji klimatyzacyjnych], urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
chłodzące, urządzenia do chłodzenia powietrza, agregaty klimaty‑
zacyjne, filtry do klimatyzacji, instalacje i urządzenia wentylacyjne
[klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza do użytku domowego i komercyjnego,
sterylizatory powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urzą‑
dzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, przenośne
oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, osuszacze
powietrza, aparaty osuszająco‑ oczyszczające, instalacje i urządzenia
do suszenia, aparatura do suszenia [odwadniania], pochłaniacze wil‑
goci elektromechanicznie lub elektronicznie, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, nawilżacze powietrza, dyfuzory nawad‑
niające kropelkowe [urządzenia nawadniające], przenośne nawilża‑
cze elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
urządzenia do schładzania wody, chłodziarki elektryczne, aparatura
i instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego
ogrzewania, kaloryfery elektryczne, naczynia wzbiorcze do instalacji
centralnego ogrzewania, piece [urządzenia grzewcze], podgrzewa‑
cze powietrza, pompy ciepła, promiennikowe ogrzewacze do po‑
mieszczeń, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, przenośne grzej‑
niki elektryczne, grzejniki olejowe, grzejniki konwekcyjne, grzejniki
ceramiczne, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, 37 informacja
o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń do nawilżania, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych.

(111) 306398
(220) 2017 07 10
(210) 473900
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril exclusive lilydale
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające za‑
pachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w od‑
świeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 306399
(151) 2018 01 11

(220) 2017 07 10
(441) 2017 09 25

(210) 473910

Nr 6/2018

(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) warszawska kranówka
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy rynkowe,
analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy eko‑
nomiczne, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie dostarcza‑
nia, oczyszczania i wykorzystania wody, wyceny handlowe w zakresie
instalacji wodno‑kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni rekla‑
mowej, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji wody, usługi
w zakresie poboru i dostarczania wody, zaopatrywanie w wodę, usłu‑
gi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, usługi uzdatnia‑
nia wody, transport wody poprzez rurociągi, transport ścieków i od‑
padów płynnych poprzez rurociągi, usługi w zakresie przewozu osób
i towarów transportem samochodowym, przewóz samochodami
ciężarowymi, 40 wytwarzanie energii, niszczenie odpadów, oczysz‑
czanie powietrza, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie wody,
uzdatnianie wody, 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka‑
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz
warsztatów z zakresu ochrony środowiska, organizowanie proekolo‑
gicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, orga‑
nizowanie i prowadzenie wycieczek edukacyjnych, 42 badania bak‑
teriologiczne, badania techniczne, analizy chemiczne, analizy wody,
badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, pro‑
jekty techniczne oraz ekspertyzy i opracowania w zakresie nauk zwią‑
zanych z ekologią, ochrona środowiska i wykorzystaniem zasobów
wodnych, prowadzenie prac badawczo‑rozwojowych w dziedzinie
nauk technicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, usługi
doradztwa dotyczącego ochrony środowiska, usługi w zakresie pro‑
jektowania obiektów budowlanych, usługi w zakresie projektowania
instalacji wodno‑kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, urządzeń
do ochrony środowiska, usługi projektowe w zakresie projektowania
infrastruktury pod budowę rurociągów przesyłowych i sieci rozdziel‑
czych, projektowanie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
opinie i doradztwo w zakresie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, eks‑
pertyzy, doradztwo, opiniowanie w zakresie budownictwa, robót
budowlanych i instalacji związanych z budownictwem, badania tech‑
niczne, pomiary terenu, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, usługi doradcze, konsultacyjne i inżynier‑
skie w zakresie urządzeń i instalacji wodnych, ściekowych, kanaliza‑
cyjnych, elektrycznych i energetycznych .
(111) 306400
(220) 2017 07 10
(210) 473911
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) 1886
WODOCIĄGI
I
KANALIZACJA
MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST.
WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary, niebieski, biały, żółty,
jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.06, 04.02.11, 24.09.11, 26.11.13,
26.05.16, 26.05.18
(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy rynkowe,
analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
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doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy
ekonomiczne, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie do‑
starczania, oczyszczania i wykorzystania wody, wyceny handlowe
w zakresie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji
wody, usługi w zakresie poboru i dostarczania wody, zaopatrywa‑
nie w wodę, usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ście‑
ków, usługi uzdatniania wody, transport wody poprzez rurociągi,
transport ścieków i odpadów płynnych poprzez rurociągi, usługi
w zakresie przewozu osób i towarów transportem samochodowym,
przewóz samochodami ciężarowymi, 40 wytwarzanie energii, nisz‑
czenie odpadów, oczyszczanie powietrza, unieszkodliwianie od‑
padów, oczyszczanie wody, uzdatnianie wody, 41 organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony środowi‑
ska, organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, organizowanie i prowadzenie wycieczek edu‑
kacyjnych, 42 badania bakteriologiczne, badania techniczne, analizy
chemiczne, analizy wody, badania biologiczne, badania chemiczne,
badania geologiczne, projekty techniczne oraz ekspertyzy i opraco‑
wania w zakresie nauk związanych z ekologią, ochrona środowiska
i wykorzystaniem zasobów wodnych, prowadzenie prac badawczo
‑rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, biologicznych i śro‑
dowiska naturalnego, usługi doradztwa dotyczącego ochrony śro‑
dowiska, usługi w zakresie projektowania obiektów budowlanych,
usługi w zakresie projektowania instalacji wodno‑kanalizacyjnych,
cieplnych, elektrycznych, urządzeń do ochrony środowiska, usługi
projektowe w zakresie projektowania infrastruktury pod budowę
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, projektowanie ruro‑
ciągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, opinie i doradztwo w za‑
kresie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, ekspertyzy, doradztwo, opi‑
niowanie w zakresie budownictwa, robót budowlanych i instalacji
związanych z budownictwem, badania techniczne, pomiary terenu,
ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych,
usługi doradcze, konsultacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń
i instalacji wodnych, ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych
i energetycznych.

(111) 306401
(220) 2017 07 10
(210) 473913
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) warszawska kranówka
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoszary
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy rynkowe,
analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy eko‑
nomiczne, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie dostarcza‑
nia, oczyszczania i wykorzystania wody, wyceny handlowe w zakresie
instalacji wodno‑kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni rekla‑
mowej, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji wody, usługi
w zakresie poboru i dostarczania wody, zaopatrywanie w wodę, usłu‑
gi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, usługi uzdatnia‑
nia wody, transport wody poprzez rurociągi, transport ścieków i od‑
padów płynnych poprzez rurociągi, usługi w zakresie przewozu osób
i towarów transportem samochodowym, przewóz samochodami
ciężarowymi, 40 wytwarzanie energii, niszczenie odpadów, oczysz‑
czanie powietrza, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie wody,
uzdatnianie wody, 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka‑
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz
warsztatów z zakresu ochrony środowiska, organizowanie proekolo‑
gicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, orga‑
nizowanie i prowadzenie wycieczek edukacyjnych, 42 badania bak‑
teriologiczne, badania techniczne, analizy chemiczne, analizy wody,
badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne,
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projekty techniczne oraz ekspertyzy i opracowania w zakresie nauk
związanych z ekologią, ochrona środowiska i wykorzystaniem zaso‑
bów wodnych, prowadzenie prac badawczo‑rozwojowych w dzie‑
dzinie nauk technicznych, biologicznych i środowiska naturalnego,
usługi doradztwa dotyczącego ochrony środowiska, usługi w zakre‑
sie projektowania obiektów budowlanych, usługi w zakresie projek‑
towania instalacji wodno‑kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych,
urządzeń do ochrony środowiska, usługi projektowe w zakresie pro‑
jektowania infrastruktury pod budowę rurociągów przesyłowych
i sieci rozdzielczych, projektowanie rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych, opinie i doradztwo w zakresie instalacji wodno--kana‑
lizacyjnych, ekspertyzy, doradztwo, opiniowanie w zakresie budow‑
nictwa, robót budowlanych i instalacji związanych z budownictwem,
badania techniczne, pomiary terenu, ekspertyzy inżynieryjne, opra‑
cowywanie projektów technicznych, usługi doradcze, konsultacyjne
i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji wodnych, ściekowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych i energetycznych.

(111) 306402
(220) 2017 07 10
(210) 473914
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) 1886 WODOCIĄGI I KANALIZACJA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary, niebieski, biały, żółty,
jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.06, 04.02.11, 24.09.13, 26.05.16,
26.05.18, 26.11.13
(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy rynkowe,
analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy
ekonomiczne, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie do‑
starczania, oczyszczania i wykorzystania wody, wyceny handlowe
w zakresie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, 37 usługi ogólnobudowlane, usługi budowlano
‑remontowe, usługi związane z budową obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, usługi budowlano‑remontowe w zakresie instalacji wodno
‑kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych, usługi budowlane
w zakresie budowli specjalistycznych, usługi związane z przygoto‑
waniem infrastruktury pod budowę rurociągów przesyłowych i sie‑
ci rozdzielczych oraz montaż rurociągów przesyłowych i sieci roz‑
dzielczych, usługi konserwacji oraz remontowe w zakresie instalacji
wodno‑kanalizacyjnych, usługi hydrauliczne, naprawy podwodne,
budownictwo przemysłowe, izolowanie budynków, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, usługi budowlano‑remontowe w zakresie
urządzeń i instalacji elektrycznych, usługi instalacyjne w zakresie wy‑
konawstwa instalacji elektrycznych, nadzór budowlany, usługi w za‑
kresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń, wyna‑
jem maszyn i sprzętu budowlanego, 39 usługi w zakresie przesyłania
i dystrybucji wody, usługi w zakresie poboru i dostarczania wody,
zaopatrywanie w wodę, usługi w zakresie odprowadzania i oczysz‑
czania ścieków, usługi uzdatniania wody, transport wody poprzez
rurociągi, transport ścieków i odpadów płynnych poprzez rurociągi,
usługi w zakresie przewozu osób i towarów transportem samocho‑
dowym, przewóz samochodami ciężarowymi, 40 wytwarzanie ener‑
gii, niszczenie odpadów, oczyszczanie powietrza, unieszkodliwianie
odpadów, oczyszczanie wody, uzdatnianie wody, 41 organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony środowi‑
ska, organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, organizowanie i prowadzenie wycieczek edu‑
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kacyjnych, 42 badania bakteriologiczne, badania techniczne, analizy
chemiczne, analizy wody, badania biologiczne, badania chemiczne,
badania geologiczne, projekty techniczne oraz ekspertyzy i opraco‑
wania w zakresie nauk związanych z ekologią, ochrona środowiska
i wykorzystaniem zasobów wodnych, prowadzenie prac badawczo
‑rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, biologicznych i śro‑
dowiska naturalnego, usługi doradztwa dotyczącego ochrony śro‑
dowiska, usługi w zakresie projektowania obiektów budowlanych,
usługi w zakresie projektowania instalacji wodno‑kanalizacyjnych,
cieplnych, elektrycznych, urządzeń do ochrony środowiska, usługi
projektowe w zakresie projektowania infrastruktury pod budowę
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, projektowanie ruro‑
ciągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, opinie i doradztwo w za‑
kresie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, ekspertyzy, doradztwo, opi‑
niowanie w zakresie budownictwa, robót budowlanych i instalacji
związanych z budownictwem, badania techniczne, pomiary terenu,
ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych,
usługi doradcze, konsultacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń
i instalacji wodnych, ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych
i energetycznych.

(111) 306403
(220) 2017 07 10
(210) 473916
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) SMART PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, PL.
(540) InnoferynaLV
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne, hematogen, hemoglobina, kapsułki do ce‑
lów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do
celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego,
leki pomocnicze [wspierające], mineralne suplementy diety, mleko
w proszku dla niemowląt, odżywcze suplementy diety, oleje leczni‑
cze, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farma‑
ceutycznych, tłuszcze do celów medycznych, preparaty witaminowe,
leki wzmacniające, żywność dla niemowląt, preparaty białkowe do
celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych.
(111) 306404
(220) 2017 07 10
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE
(540)

(210) 473920

(531) 27.05.01, 27.05.19, 27.05.22, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 36 finansowanie leasingu pojazdów, 37 obsługa i napra‑
wa samochodów, 39 wypożyczanie samochodów.
(111) 306405
(220) 2017 07 10
(210) 473927
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łochowo, PL.
(540) haler
(510), (511) 11 lampy przemysłowe, lampy LED, klosze do lamp, opra‑
wy oświetleniowe, żarówki LED.
(111) 306406
(220) 2017 07 10
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE
(540)

(210) 473929

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 24.17.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 finansowanie leasingu pojazdów, 37 obsługa i napra‑
wa samochodów, 39 wypożyczanie samochodów.

Nr 6/2018

(111) 306407
(220) 2017 07 10
(210) 473932
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) UNIWERSYTET MARII CURIE‑SKŁODOWSKIEJ, Lublin, PL.
(540) PERFUMY pol’Ona M. Skłodowska Curie
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 3 perfumy i produkty perfumeryjne, mieszaniny zapa‑
chowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków.
(111) 306408
(220) 2017 07 11
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KOCHANEK ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) WIRTUALNY CZŁONEK ZARZĄDU
(540)

(210) 473951

Kolor znaku: czerwony, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.16
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, outsourcing [doradztwo bizne‑
sowe], usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
marketingowe.
(111) 306409
(220) 2017 07 11
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KOCHANEK ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) 4V 4VALUE BUSINESS CONSULTING
(540)

(210) 473953

Kolor znaku: czerwony, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, outsourcing [doradztwo bizne‑
sowe], usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
marketingowe, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole‑
nie], usługi trenerskie, seminaria (organizowanie i prowadzenie-).
(111) 306410
(220) 2017 07 11
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) DEŻAKOWSKA ALEKSANDRA, Gliwice, PL.
(540) Sahara Rally www.sahararally.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, brązowy
(531) 06.06.01, 18.01.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14

(210) 473971
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(510), (511) 41 instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy
szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, or‑
ganizowanie obozów sportowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samocho‑
dowych, organizowanie rozrywki, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka],
usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi w zakresie organiza‑
cji rozrywki, usługi w zakresie treningu fizycznego, zajęcia sportowe
i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, szkolenia sportowe.

(111) 306411
(220) 2017 07 11
(210) 473975
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KORPORACJA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IMPRA SHOP
(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna i sportowa, kostiumy
do tańca, kostiumy karnawałowe, odzież jako okazjonalne kostiumy
tematyczne, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie gim‑
nastyczne i sportowe, obuwie zwłaszcza do tańca, nakrycia głowy,
nakrycia głowy jako okazjonalne przebrania tematyczne, opaski, ka‑
pelusze, stylizowane czapki, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podko‑
szulki, T‑shirty, koszule, garnitury, krawaty, muchy, płaszcze, swetry,
suknie, sukienki, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, podwiązki
do pończoch, skarpety, kapcie, rękawiczki, szale, szaliki, czapki, chu‑
sty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy, koszule nocne, dresy, getry,
leginsy, majtki, staniki, staniczki, szelki, woalki, środki antypoślizgo‑
we do butów, 26 błyskotki do ubrań, brody sztuczne, wstęgi do de‑
korowania, girlandy sztuczne, peruki, wąsy sztuczne, włosy sztuczne,
sztuczne kwiaty, warkocze z włosów, broszki jako dodatki ubranio‑
we, ozdoby do kapeluszy i obuwia nie z metali szlachetnych, kokardy
do włosów, koronkowe ozdoby, ozdoby do włosów, wsuwki do wło‑
sów, spinki do włosów, spinki układające włosy, zatrzaski, opaski na
włosy, lamety (ozdoby odzieży), opaski na ręce, emblematy ozdobne,
ozdoby do włosów, zapięcia do pasków, pióra (dodatki do ubrań),
hafty srebrne, zapięcia do szelek, sztuczne włosy, sztuczne kwiaty,
szpilki do układania włosów, treski z włosów, warkocze z włosów,
włosy sztuczne, wstążki do włosów, wsuwki do włosów, ozdoby do
obuwia, 28 balony do zabawy, konfetti, bańki mydlane jako zabaw‑
ki, ozdoby na choinki z wyjątkiem gier, artykułów oświetleniowych
i słodyczy, choinki z materiałów syntetycznych, balony do konfetti,
latawce, maski jako zabawki, maski teatralne, ozdoby choinkowe
z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śmieszne rzeczy
(atrapy), śnieg sztuczny na choinki, rolki, wrotki, gwizdki, zabawki
pluszowe, śmieszne rzeczy‑atrapy, 35 usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia dzia‑
łalności handlowej w oparciu o umowę franczyzy, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię‑
biorstw handlowych lub w zarządzaniu nimi, pomoc w komercjali‑
zacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradcze
w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, sprzedaż hurtowa i deta‑
liczna odzieży, obuwia, nakryć głowy, sprzętu sportowego i gimna‑
stycznego, zabawek, gadżetów imprezowych, gadżetów biurowych,
sprzętu elektronicznego, zegarków, biżuterii, artykułów szklanych,
figurek szklanych i porcelanowych, kubków, fajansu, świeczników,
świec, artykułów dekoracyjnych pomieszczeń domowych i biuro‑
wych, ramek do zdjęć, popielniczek, noży, scyzoryków, biżuterii,
breloków, książek i czasopism, sprzedaż hurtowa i detaliczna za
pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, sprzętu
sportowego i gimnastycznego, zabawek, gadżetów imprezowych,
gadżetów biurowych, sprzętu elektronicznego, zegarków, biżuterii,
artykułów szklanych, figurek szklanych i porcelanowych kubków,
fajansu, świeczników, świec, artykułów dekoracyjnych pomieszczeń
domowych i biurowych, ramek do zdjęć, popielniczek, noży, scyzo‑
ryków, biżuterii, breloków, książek i czasopism, promocja sprzedaży,
informacja handlowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewi‑
zyjna, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i rekla‑
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
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badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamo‑
wych, promocja sprzedaży, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarzą‑
dzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzo‑
wanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami.

(111) 306412
(220) 2017 07 11
(210) 473976
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KORPORACJA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NAVI PRACA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi rejestrowania
i prowadzenia rejestru pracodawców oraz pracowników, pośred‑
nictwo pracy, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi w zakresie
doradztwa zarządzania personelem, wynajmowanie pracowników,
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wize‑
runku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardo‑
wa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej usług reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych,
agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt,
badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej,
prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja ma‑
teriałów 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 spon‑
sorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w za‑
wieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowy‑
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów,
wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji
o plikach komputerowych dla osób trzecich, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośred‑
nictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w za‑
kresie internetowego serwisu informacyjnego kojarzącego praco‑
dawców i pracowników, usługi przydzielania dostępu do baz danych
pracowników, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnia‑
nie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarcza‑
nia informacji on‑line z komputerowych baz danych, dostarczanie
dostępu w sieci internetowej do zasobów informacyjnych mianowi‑
cie zbiorów ofert pracy, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu
czasu dostępu do Internetu osobom trzecim, 41 usługi edukacyjne,
usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej, doskona‑
lenie zawodowe, usługi związane z organizowaniem wypoczynku,
organizowanie i obsługa imprez edukacyjnych, organizowanie kon‑
kursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie
i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów i sympo‑
zjów, usługi publikowania elektronicznego on‑line książek i perio‑
dyków, usługi publikowania książek, publikowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), komputerowe przygotowanie materiałów do
publikacji, pisanie tekstów edukacyjnych, innych niż reklamowych,
produkcja filmów edukacyjnych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, wypożyczanie edukacyjnych nagrań dźwiękowych,
sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych
on‑line, wypożyczanie książek i periodyków, fotoreportaże, organi‑
zowanie imprez plenerowych, tłumaczenia, ustanawianie i wręcza‑
nie nagród za osiągnięcia w dziedzinie edukacji i biznesu.
(111) 306413
(151) 2018 01 09

(220) 2017 07 12
(441) 2017 08 16

(210) 473992
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(732) MAREK GRZEGORZ, SUROSZ ROBERT MULTITEXTIL SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź, PL.
(540) uniwear
(540)

(531) 27.05.01, 12.01.25
(510), (511) 25 odzież gotowa, 35 usługi reklamy i promocji na rzecz
osób trzecich, usługi reklamy i promocji online za pośrednictwem
sieci komputerowej i Internetu, usługi sprzedaży hurtowej i deta‑
licznej dla towarów w zakresie odzieży i akcesoriów odzieżowych,
akcesoriów mody, obuwia, nakryć głowy, bielizny domowej, strojów
kąpielowych, bielizny osobistej, tekstyliów, pasmanterii, wyrobów
skórzanych, biżuterii, kamieni, wyrobów zegarmistrzowskich, oku‑
larów, mebli, toreb i kuferków, toreb skórzanych, walizek, pasków,
usługi zarządzania działalnością handlową, administrowanie działal‑
ności handlowej, czynności biurowe, usługi doradztwa i organizacji
w działalności handlowej.
(111) 306414
(220) 2017 07 12
(210) 474012
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków, PL.
(540) Lulu
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 03.05.19, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 paznokcie (lakiery do-), paznokcie (preparaty do pielę‑
gnacji-), olejki do celów kosmetycznych, puder do makijażu, pomady
do celów kosmetycznych.
(111) 306415
(220) 2017 07 13
(210) 474054
(151) 2018 01 16
(441) 2017 08 16
(732) DOMAGALSKA MARLENA ROMAX, Osielsko, PL.
(540) Lilulash
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do przymocowania sztucz‑
nych rzęs, kleje do sztucznych rzęs, 44 usługi przedłużania rzęs, usłu‑
gi podkręcenia rzęs, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w za‑
kresie rzęs.
(111) 306416
(220) 2017 07 13
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 18
(732) GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo, PL.
(540) AptekaGemini.pl
(540)

(210) 474074

(531) 24.13.17, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie‑
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty,
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szam‑
pony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chu‑

Nr 6/2018

steczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żyw‑
ność 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, witaminy do celów leczniczych, minerały
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczni‑
czych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w lecze‑
niu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby
medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żyw‑
ność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, ar‑
tykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usłu‑
gi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody,
usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne,
kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hur‑
towa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów,
witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów
do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i mo‑
tywacyjnych, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowa‑
dzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja
o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi doradcze
dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, usługi przy‑
gotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora
farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczo‑
ne dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze
w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.

(111) 306417
(220) 2017 07 13
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Apteka Gemini
(540)

(210) 474075

(531) 24.13.13, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie‑
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty,
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szam‑
pony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chus‑
teczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, środki sanitar‑
ne, środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, diete‑
tyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
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lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plom‑
bowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do
zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów lecz‑
niczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez
ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje die‑
tetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni‑
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina,
wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zę‑
bów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu
detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceu‑
tycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla
zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki
farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty
dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprze‑
daż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków,
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków to‑
aletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego,
sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji gospo‑
darczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością
gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceu‑
tycznych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji,
usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi
informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży me‑
dycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw,
usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii,
usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i kon‑
sultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, informacja
o powyższych usługach.

(111) 306418
(220) 2017 07 13
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 18
(732) GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo, PL.
(540) AptekaGemini.pl
(540)

(210) 474077

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie‑
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty,
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szam‑
pony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chu‑
steczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żyw‑
ność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski

2163

dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczni‑
czych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w lecze‑
niu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby
medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żyw‑
ność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, ar‑
tykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usłu‑
gi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody,
usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne,
kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hur‑
towa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów,
witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów
do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i mo‑
tywacyjnych, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowa‑
dzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja
o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi doradcze
dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, usługi przy‑
gotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora
farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczo‑
ne dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze
w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.

(111) 306419
(220) 2017 07 13
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 18
(732) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Apteki Gemini
(540)

(210) 474079

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie‑
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty,
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szam‑
pony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chu‑
steczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żyw‑
ność 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, witaminy do celów leczniczych, minerały
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczni‑
czych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w lecze‑
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niu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyro‑
by medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do
celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do
celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me‑
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu
detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceu‑
tycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla
zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki
farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty
dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprze‑
daż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków,
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków to‑
aletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego,
sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji gospo‑
darczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością
gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceu‑
tycznych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji,
usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi
informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży
medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania le‑
karstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farma‑
kologii, usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych,
usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, infor‑
macja o powyższych usługach.

(111) 306420
(220) 2017 07 13
(210) 474080
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko‑Biała, PL.
(540) reviblock
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, produkty
chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie pre‑
paraty, środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały
izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termo‑
izolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do
dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne
ze styropianu dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały
budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze
styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze
styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy bu‑
dowlane.
(111) 306421
(220) 2017 07 13
(210) 474081
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko‑Biała, PL.
(540) neoblock
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, produkty
chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie pre‑
paraty, środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały
izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termo‑
izolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do
dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze
styropianu dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały bu‑
dowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styro‑
pianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropia‑
nu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane.

(111) 306422
(220) 2017 07 14
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 18
(732) FABIJAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlęcin, PL.
(540) Organic Life
(540)

Nr 6/2018
(210) 474130

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, herbatniki, makarony ekologiczne,
makarony orkiszowe, makarony gryczane, makarony ryżowe, maka‑
rony Quinoa, makarony żytnie, makarony kukurydziane, makarony
jęczmienne, makarony owsiane, makarony grochowe, makarony ja‑
glane, makarony rurki, makarony nitki, makaroniki, pierniczki, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mąka z tapioki, ciasta, ciasta
na słodkie wypieki, ciasteczka, dekoracje cukiernicze do ciast, lukier
do ciast, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.
(111) 306423
(220) 2017 08 18
(210) 474138
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD‑1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOM NA STYRSKIEJ
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nie‑
ruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie ma‑
jątkiem nieruchomym, 37 budownictwo, informacja budowlana, izo‑
lowanie budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opraco‑
wanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
(111) 306424
(220) 2017 08 18
(210) 474140
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD‑1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOM NA STYRSKIEJ
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nie‑
ruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie ma‑
jątkiem nieruchomym, 37 budownictwo, informacja budowlana, izo‑
lowanie budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opraco‑
wanie projektów technicznych, projektowanie budynków.

Nr 6/2018
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(111) 306425
(220) 2017 07 15
(210) 474171
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) ŚLEDZIŃSKI MIROSŁAW AKSEL, Pruszków, PL.
(540) BIGG MASTER
(510), (511) 10 medyczne przyrządy terapeutyczne, urządzenia i in‑
strumenty medyczne, urządzenia do rehabilitacji medycznej.

mysłowych, polietylen, środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze],
2 barwniki, pigmenty, 5 herbicydy, fungicydy, insektycydy, chloro‑
form, biocydy, naturalne biocydy, biocydy syntetyczne, aminokwasy
do celów weterynaryjnych, trutki na szczury, preparaty do zwalcza‑
nia myszy, 31 nasiona.

(111) 306426
(220) 2017 07 17
(210) 474191
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) SZAREK ANDRZEJ ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
SZAREK, Widna Góra, PL.
(540) 1991 SZAREK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
(540)

(111) 306428
(220) 2017 07 17
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) LIPOWA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LIPOWA ART
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy,
jasnozielony, zielony, złoty, żółty
(531) 03.04.01, 03.04.13, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielone, mięso
cielęce, wołowe, wieprzowe, drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny,
podroby mięsne, przetwory z podrobów mięsnych i z krwi, kaszanka,
wyroby drobiowe i z królika, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie:
bekony, boczki, karczek, kiełbasy, łopatka, metki, mielonki, parówki,
pasztety z wątróbek zwierzęcych w tym również z przeważającym
użyciem składników pochodzenia roślinnego, pieczenie, polędwica,
salami, salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, wyroby
okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych,
konserwy mięsne, gotowe dania na bazie mięsa, pasty, nadzienia
i przekąski mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, galaretki
i sosy mięsne, pulpy mięsne, tłuszcze jadalne: oleje jadalne, mielonka
tłuszczowa, słonina, smalec, 30 paszteciki, pierogi i pierożki nadzie‑
wane mięsem drobiowym, wieprzowym i wołowym, sushi, środki
wiążące do wytworów garmażeryjnych i wędliniarskich, preparaty
do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, 40 ubój zwierząt, przetwór‑
stwo mięsne, przetwarzanie i przerabianie surowców mięsnych, usłu‑
gi w zakresie konserwowania żywności, wędzenie żywności, obróbka
odpadów, osadów pościekowych i zanieczyszczonych materiałów,
utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i wyrobów
wybrakowanych, recykling odpadków i odpadów.

Kolor znaku: biały, granatowy, żółty, pomarańczowy, brązowy
(531) 01.15.11, 25.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rekla‑
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi
w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomo‑
ściami, 36 usługi w zakresie nieruchomości, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa i najem majątku nieruchomego, pobieranie
czynszów, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie
wynajmu mieszkań, udzielanie informacji dotyczących nierucho‑
mości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za
pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z wy‑
najmem budynków, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi wynajmu
mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn‑
kami mieszkalnymi, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i po‑
mieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań,
studio i pokoi, administrowanie nieruchomościami, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi zarządzania nieru‑
chomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, ad‑
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, leasing nieruchomości, po‑
średnictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi agencji nie‑
ruchomości, sporządzanie umów najmu, obrót nieruchomościami,
wycena nieruchomości, usługi inwestycyjne związane z nierucho‑
mościami, 37 usługi budowlane, naprawa i konserwacja budynków,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych,
gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych
oraz teleinformatycznych, usługi budowlano‑remontowe, budowla‑
ne usługi pomocnicze, sprzątanie nieruchomości.

(111) 306427
(220) 2017 07 17
(210) 474214
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO‑HANDLOWE
CHEMIKOLOR‑SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) Chemikolor
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny, biały
(531) 19.11.04, 26.05.16, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 poliuretany, żywice silikonowe, żywice epoksydowe,
żywice poliuretanowe, żywice polipropylenowe, chlorek metylenu,
kwas cytrynowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, dodatki
chemiczne do stosowania jako środki wiążące w paszach granulowa‑
nych, kwas szczawiowy, styren, aceton, aminokwasy do celów prze‑

(210) 474252

(111) 306429
(220) 2017 07 17
(210) 474254
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) LIPOWA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LIPOWA ART
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rekla‑
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi
w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomo‑
ściami, 36 usługi w zakresie nieruchomości, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa i najem majątku nieruchomego, pobieranie
czynszów, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie
wynajmu mieszkań, udzielanie informacji dotyczących nierucho‑
mości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za
pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z wy‑
najmem budynków, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi wynajmu
mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn‑
kami mieszkalnymi, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i po‑
mieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań,
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studio i pokoi, administrowanie nieruchomościami, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi zarządzania nieru‑
chomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, ad‑
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, leasing nieruchomości, po‑
średnictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi agencji nie‑
ruchomości, sporządzanie umów najmu, obrót nieruchomościami,
wycena nieruchomości, usługi inwestycyjne związane z nierucho‑
mościami, 37 usługi budowlane, naprawa i konserwacja budynków,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych,
gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych
oraz teleinformatycznych, usługi budowlano‑remontowe, budowla‑
ne usługi pomocnicze, sprzątanie nieruchomości.

(111) 306430
(220) 2017 07 19
(210) 474344
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) Nippon Soda Co., Ltd., Tokyo, JP.
(540) TORAM
(510), (511) 5 fungicydy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie
i w ogrodach przydomowych, insektycydy do stosowania w rolnic‑
twie, ogrodnictwie i w ogrodach przydomowych, herbicydy do sto‑
sowania w rolnictwie, ogrodnictwie i w ogrodach przydomowych,
środki przeciw roztoczom do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie
i w ogrodach przydomowych, insektycydy do kontroli termitów, pre‑
paraty do zwalczania szkodników.
(111) 306431
(220) 2017 07 19
(210) 474349
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) RACHUBIŃSKA MAGDALENA, RACHUBIŃSKI RADOSŁAW R.M
RACHUBIŃSCY GALRACH SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540)
(540)

Nr 6/2018

grille kempingowe, stojaki na grille ogrodowe i domowe, deski drew‑
niane do grillowania, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem‑
niki, zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, podkładki pod
szklanki i kieliszki, skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], przenośne
zestawy do gotowania do użytku na wolnym powietrzu, garnki i ron‑
dle przenośne do użytku na kempingu, tacki żaroodporne, naczynia,
naczynia do pieczenia [brytfanny], szpikulce kuchenne, ruszty [ku‑
chenne], naczynia do gotowania, nieelektryczne blachy do piecze‑
nia na wolnym ogniu, talerze oraz kubki‑papierowe oraz plastikowe,
zastawa stołowa inna niż widelce, noże i łyżki, przybory kuchenne,
rękawice kuchenne.

(111) 306434
(220) 2017 07 19
(210) 474356
(151) 2018 01 24
(441) 2017 08 21
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) PROLAKTAN Prenalen
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne z wyłączeniem kremów far‑
maceutycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne
nie do użytku w kremach farmaceutycznych, preparaty multiwitami‑
nowe z wyłączeniem kremów farmaceutycznych, mineralne suple‑
menty diety dla ludzi, preparaty do celów farmaceutycznych z wyłą‑
czeniem kremów farmaceutycznych.
(111) 306435
(220) 2017 07 19
(210) 474357
(151) 2018 01 24
(441) 2017 08 21
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Prenalen
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna.
(111) 306432
(220) 2017 07 19
(210) 474352
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) RACHUBIŃSKA MAGDALENA, RACHUBIŃSKI RADOSŁAW R.M
RACHUBIŃSCY GALRACH SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) GALRACH since 1988
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne z wyłączeniem kremów far‑
maceutycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne
nie do użytku w kremach farmaceutycznych, preparaty multiwitami‑
nowe z wyłączeniem kremów farmaceutycznych, mineralne suple‑
menty diety dla ludzi, preparaty do celów farmaceutycznych z wyłą‑
czeniem kremów farmaceutycznych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna.

(111) 306436
(220) 2017 07 19
(210) 474359
(151) 2018 01 24
(441) 2017 08 21
(732) KOŁNIERZAK MARZENA, Nieporęt, PL.
(540) MRUCZANKOWE PRZEDSZKOLE
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej, reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, 41 informacja o edukacji,
kształcenie praktyczne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, przedszkola, publikowanie książek, pu‑
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi w zakresie obozów wakacyjnych,
usługi w zakresie oświaty, 44 opieka pielęgniarska, opieka medycz‑
na, terapia mowy, usługi psychologów, usługi terapeutyczne.

(111) 306433
(220) 2017 07 19
(210) 474355
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) PRACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Wieliczka, PL.
(540) bailango
(510), (511) 8 noże, szczypce, łopatki, sztućce, utensylia kuchenne,
przyrządy do przygotowywania żywności, zastawa stołowa jednora‑
zowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], 16 jedno‑
razowe produkty papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe,
serwetki stołowe papierowe, papier kuchenny w rolkach, papierowe
ręczniki, papierowe maty stołowe, bielizna stołowa papierowa, pa‑
pier pergaminowy, 20 meble, meble ogrodowe, 21 grille kuchenne,

(111) 306437
(151) 2018 01 24

(220) 2017 07 19
(441) 2017 08 21

(210) 474360

Nr 6/2018
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(732) KOŁNIERZAK MARZENA, Nieporęt, PL.
(540) MRUCZANKOWE przedszkole
(540)

cia głowy dla dzieci, huśtawki dla dzieci, wagi dziecięce, sanki, narty,
łyżwy dla dzieci, kaski ochronne dla dzieci używane do jazdy na ro‑
werze, promocja w/w towarów, organizowanie pokazów i ekspozycji
w/w towarów.

Kolor znaku: niebieski, żółty, pomarańczowy, zielony, biały
(531) 03.13.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, na‑
uczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
przedszkola, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usłu‑
gi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie oświaty.
(111) 306438
(220) 2017 07 21
(210) 474446
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) Stypendia im. Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbieranie fun‑
duszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, organizowanie
seminariów i konferencji, informacje dotyczące edukacji, doradztwo
zawodowe, edukacja.
(111) 306439
(220) 2017 07 21
(210) 474449
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) JULIUS‑K9 Zrt., Szigetszentmiklós, HU.
(540) K9
(510), (511) 25 odzież, mianowicie spodnie, bluzy, koszulki bez rę‑
kawów, odzież wierzchnia mianowicie płaszcze, kurtki, rękawiczki,
rękawice, odzież przeciwdeszczowa mianowicie kurtki i spodnie
przeciwdeszczowe, skarpety, paski jako odzież, nakrycia głowy, szali‑
ki, koszulki sportowe, T‑shirty, berety, bryczesy, kamizelki, garnitury,
ocieplacze na nogi, odzież ze skóry mianowicie kurtki, kaptury, opa‑
ski na głowę, mundury, pulowery, koszule, koszulki, odzież z imitacji
skóry mianowicie paski i kurtki, odzież wierzchnia z kapturem miano‑
wicie parki.
(111) 306440
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) RZADKOSZ ANDRZEJ, Białe Błoto, PL.
(540) BAJKA
(540)
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(210) 474490

Kolor znaku: żółty, czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.19, 04.05.05, 04.05.21, 09.07.01,
09.07.05, 09.07.25
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednic‑
twem Internetu następujących towarów: wózki dziecięce, pokrycia
stałe do wózków dziecięcych, wózki dziecięce spacerowe, foteliki do
przewozu dzieci w samochodzie, rowery, motorki akumulatorowe
dla dzieci, wózki akumulatorowe dla dzieci, urządzenia oświetlenio‑
we, lampy, urządzenia wentylacyjne, urządzenia grzewcze, podgrze‑
wacze do butelek dla niemowląt elektryczne, kosmetyki dla niemow‑
ląt, kosmetyki dla dzieci, zabawki i gry, w tym gry komputerowe,
grzechotki, zabawki ruchome, laktatory, sterylizatory do pokarmu
dla dzieci, smoczki dziecięce, smoczki do butelek do karmienia, bu‑
telki dla niemowląt, gryzaki dla dzieci, książki dla dzieci, artykuły
piśmienne dla dzieci, pieluchy niemowlęce jednorazowe, akcesoria
łazienkowe, pieluchomajtki dziecięce jednorazowe, łóżka dla dzieci,
łóżka turystyczne dla dzieci, kojce dla dzieci, meble dla dzieci, ma‑
terace dla dzieci do łóżek i wózków, chodziki dla dzieci, pościel dla
dzieci, koce dla dzieci, kołdry dla dzieci, odzież dziecięca, odzież dla
niemowląt, bielizna dla dzieci i niemowląt, obuwie dziecięce, nakry‑

(111) 306441
(220) 2017 07 24
(210) 474508
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 28
(732) URBAŃSKI MACIEJ FUTURUM STUDIO, Borówiec, PL.
(540) FUTURUM STUDIO
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, agencje rekla‑
mowe, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, anali‑
za odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, anali‑
za trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analizy
badań rynkowych, badania opinii publicznej, badania rynku do celów
reklamowych, badania rynku i badania marketingowe, badania w dzie‑
dzinie strategii marketingowych, badania w zakresie reklamy, badania
w zakresie wizerunku korporacyjnego, dokonywanie uzgodnień w za‑
kresie reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczą‑
ce reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo doty‑
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarzą‑
dzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo re‑
klamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie mar‑
ketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla‑
mie, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczą‑
ce marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakre‑
sie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie public relations, doradz‑
two w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie
usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dostarczanie biznesowych informacji marketin‑
gowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie infor‑
macji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostar‑
czanie informacji na temat reklamy, dystrybucja broszur reklamowych,
dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednic‑
twem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materia‑
łów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów re‑
klamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin‑
gowych i promocyjnych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystry‑
bucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych
dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja produktów do celów re‑
klamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystry‑
bucja prospektów i próbek, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych,
dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków
i próbek do celów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, fotokopiowanie, gromadzenie informacji zwią‑
zanych z reklamą, informacja marketingowa, kampanie marketingowe,
kompilacja reklam, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności gospo‑
darczej, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na
rzecz firm, kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz
osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], kserografia, marketing
bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing interneto‑
wy, marketing towarów i usług na rzecz innych, negocjowanie kontrak‑
tów reklamowych, obróbka tekstów, ocena statystyczna danych mar‑
ketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych,
ogłoszenia drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me‑
dialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marke‑
tingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadza‑
nie wydarzeń marketingowych, organizowanie i przeprowadzanie wy‑
darzeń promocyjnych, organizowanie targów handlowych w celach
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tek‑
stów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, rozlepianie
plakatów reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pomoc
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dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie re‑
klamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerun‑
ku firmy, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketin‑
gowego, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo w zakresie rekla‑
my, powielanie [kopiowanie] dokumentów, powielanie dokumentów,
powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], po‑
wielanie rysunków, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Interne‑
cie, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam ra‑
diowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja
nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam kinowych,
produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych i radio‑
wych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie
badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projek‑
towanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
projektowanie ulotek reklamowych, promocja sprzedaży, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on‑line, promowanie [rekla‑
ma] działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej,
promowanie koncertów muzycznych, promowanie sprzedaży przy
użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży usług [na
rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie
towarów i usług osób trzecich, internetowych, prowadzenie badań
marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations,
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów re‑
klamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku
w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygoto‑
wywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i roz‑
mieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych,
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie pla‑
nów marketingowych, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/
lub wizualnych na rzecz firm, przygotowywanie prezentacji do celów
działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach
handlowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych,
przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie re‑
klam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie
reklam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja
reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów
reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reda‑
gowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama
i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elek‑
tronicznych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie po‑
pularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama zewnętrz‑
na, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywa‑
nie reklam prasowych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyj‑
ne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów
reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam
dla osób trzecich, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw,
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, sondowanie
rynku, sporządzanie raportów do celów marketingowych, tworzenie
reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnia‑
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udzielanie
informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji związanych
z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usługi
agencji reklamowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketin‑
gu, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze
odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi doradcze w zakresie mar‑
ketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi informacyjne
dotyczące reklamy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi
konsultingowe dotyczące reklamy, usługi marketingowe, usługi marke‑
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi pla‑
nowania w zakresie reklamy, audiowizualnych, usługi promocyjne i re‑
klamowe, usługi public relations, usługi redaktorów w zakresie pisania
tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe
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dla architektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi rekla‑
mowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi
reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe doty‑
czące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskie‑
go, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi re‑
klamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe i marketin‑
gowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łączno‑
ściowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świad‑
czone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi rekla‑
mowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mają‑
ce na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na
rzecz innych, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korpora‑
cyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe świadczone przez radiowe
i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe w zakresie artyku‑
łów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycz‑
nych, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi
reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakre‑
sie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych,
usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe
w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie
promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów warto‑
ściowych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi re‑
klamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe za pośred‑
nictwem Internetu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe
związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z prowa‑
dzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z prze‑
mysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe związane z prze‑
mysłem transportowym, usługi reklamowe związane z rekrutacją
personelu, usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w szcze‑
gólności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym rekla‑
ma on‑line w sieci komputerowej, usługi reklamy graficznej, usługi re‑
klamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie analiz
i badań rynku, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi
w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie oceny marki, usłu‑
gi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków au‑
diowizualnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie
publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy, usługi
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usłu‑
gi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy
prasowej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie
tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, wydawanie i aktualizacja tekstów rekla‑
mowych, wydawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów
reklamowych, wynajem billboardów, wynajem materiałów reklamo‑
wych, wynajem pomocy reklamowych, wynajem powierzchni rekla‑
mowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej w bro‑
szurach, wynajem przestrzeni reklamowej on‑line, wynajem przestrze‑
ni reklamowej w Internecie, wynajem tablic do celów reklamowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, marketingowych,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk han‑
dlowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, zamieszczanie
ogłoszeń dla osób trzecich, 40 cyfrowe odnawianie fotografii, cyfro‑
we polepszanie zdjęć, druk sitowy, druk typograficzny, druk wywa‑
bowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie cyfrowe, drukowa‑
nie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie
dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotograficzne, dru‑
kowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie fotograwiury,
drukowanie książek, drukowanie na wełnie, drukowanie obrazów na
przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie ozdobnych wzo‑
rów na opakowaniach prezentów, drukowanie portretów, drukowa‑
nie przezroczy fotograficznych, drukowanie reklam, drukowanie sza‑
blonów, drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, drukowanie
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wzorów dla osób trzecich, drukowanie wzorów na dywanach, druko‑
wanie zdjęć, drukowanie znaczków, drukowanie, na zamówienie,
nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyj‑
nych i reklamowych, introligatorstwo, kolacjonowanie maszynopi‑
sów [oprawy introligatorskie], kolacjonowanie materiałów drukowa‑
nych [oprawy introligatorskie], kolacjonowanie materiałów
kopiowanych [oprawy introligatorskie], kopiowanie dysków dźwię‑
kowych, kopiowanie dysków wideo, kopiowanie filmów, kopiowanie
filmów fotograficznych, kopiowanie przezroczy, kopiowanie slajdów
fotograficznych, kopiowanie zdjęć, laminowanie, laminowanie pa‑
pieru, laminowanie tworzyw sztucznych, malowanie sitodrukiem,
nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim
rękawem, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na
odzież, nakładanie wypukłych wzorów na powierzchnie tekturowe,
obróbka filmów fotograficznych, obróbka filmów i obróbka fotogra‑
ficzna, obróbka fotograficzna, obróbka fotograficzna [wywoływanie
zdjęć], obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych,
obróbka i przetwarzanie papieru, obróbka materiałów wiązką lasero‑
wą, obróbka zdjęć fotograficznych, oddzielania kolorów [obróbka],
odnawianie fotografii, oprawa dokumentów, oprawa książek lub do‑
kumentów, oprawianie książek, powiększanie odbitek fotograficz‑
nych, powiększanie prac graficznych, powiększanie zdjęć, przeno‑
szenie filmów fotograficznych na taśmę wideo, przenoszenie
fotografii na płyty kompaktowe, przenoszenie klisz fotograficznych
na taśmy wideo, przenoszenie odbitek fotograficznych, przenosze‑
nie przeźroczy fotograficznych, przetwarzanie filmów fotograficz‑
nych i kinematograficznych, przetwarzanie przeźroczy i druków, re‑
mastering filmów z jednego formatu na inny, reprodukcja dzieł
muzealnych, reprodukcja fotografii, reprodukcja odbitek fotogra‑
ficznych, reprodukcja przeźroczy fotograficznych, retusz fotogra‑
ficzny, sitodruk, składanie tekstu, typografia, udzielanie informacji
dotyczących usług drukarskich, udzielanie informacji związanych
z usługami drukowania fotograficznego, udzielanie informacji
związanych z usługami introligatorskimi, udzielanie informacji
związanych z usługami obróbki papieru, udzielanie informacji zwią‑
zanych z usługami powiększania fotograficznego, udzielanie infor‑
macji związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich,
udzielanie informacji związanych z wywoływaniem filmów fotogra‑
ficznych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumen‑
tów na zamówienie, usługi diazotypii do stosowania w kopiowaniu
dokumentów, usługi drukowania, usługi druku na tkaninach, usługi
druku na tkaninach, usługi druku offsetowego, usługi grawerowania
pieczątek gumowych, usługi grawerowania pieczęci, usługi grawero‑
wania tabliczek z nazwiskiem, usługi informacyjne dotyczące obrób‑
ki filmów fotograficznych, usługi informacyjne dotyczące wykony‑
wania odbitek z filmów fotograficznych, usługi odnawiania
fotografii, usługi składania druku, usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi
wykańczania druków, usługi wykańczania druków [cięcie], usługi
wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykańczania dru‑
ków [składanie], usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficz‑
nych na taśmy wideo, utrwalanie fotografii, utrwalanie i konserwa‑
cja fotografii, wywoływanie filmów fotograficznych, wywoływanie
filmów i powielanie fotografii, wywoływanie fotograficzne, wywo‑
ływanie i obróbka filmów.

(111) 306442
(220) 2017 07 25
(210) 474571
(151) 2018 01 26
(441) 2017 08 28
(732) ULENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ULENA
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnofioletowy, granatowy, ciemnoróżowy
(531) 26.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 palety transportowe metalowe, różnorodne kon‑
strukcje stalowe, budowlane materiały metalowe, 9 obudowy
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, obudowy komputerów,
20 regały sklepowe, regały wystawiennicze, regały magazynowe,
regały archiwizacyjne, regały biblioteczne, meble sklepowe, pale‑
ty skrzyniowe, palety transportowe niemetalowe, regały paletowe
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wysokiego składowania, meble metalowe, stojaki ekspozycyjne,
wieszaki ubraniowe, 40 spawanie, lutowanie, zgrzewanie, cięcie
metali, obórka i walcowanie mebli.

(111) 306443
(220) 2017 07 25
(210) 474577
(151) 2018 01 26
(441) 2017 08 28
(732) FH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stefanowo, PL.
(540) MATEJKI GALERIA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy, czerwony, zielony,
fioletowy, żółty, różowy, czarny
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi w zakre‑
sie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzier‑
żawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym i rucho‑
mym, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i najmie nieruchomości,
gruntów, wycena nieruchomości, doradztwo finansowe, wynajmo‑
wanie pomieszczeń biurowych.
(111) 306444
(220) 2017 07 25
(210) 474578
(151) 2018 01 26
(441) 2017 08 28
(732) FH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stefanowo, PL.
(540) 1889 Pałac Schaffgotsch
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, jasnoniebieski, czarny
(531) 02.01.02, 24.01.08, 24.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi w zakre‑
sie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzier‑
żawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym i rucho‑
mym, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i najmie nieruchomości,
gruntów, wycena nieruchomości, doradztwo finansowe, wynajmo‑
wanie pomieszczeń biurowych.
(111) 306445
(220) 2017 07 25
(210) 474581
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA, Malewo, PL.
(540) POLYCART
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 płyty kanalikowe z polipropylenu (PP).
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(111) 306446
(220) 2017 07 26
(210) 474589
(151) 2018 01 25
(441) 2017 08 28
(732) ZIELIŃSKA BEATA, Warszawa, PL.
(540) ZEBRA
(510), (511) 7 przenośniki, w szczególności przenośniki przemy‑
słowe, taśmowe, bezzałogowe przenośniki transportowe będące
maszynami do manipulowania ładunkiem, części zamienne i pod‑
zespoły do maszyn przemysłowych, w szczególności taśmy i pasy
przenośnikowe, pasy napędowe i transportujące, automatyczne in‑
stalacje przenośnikowe, koła zębate, silniki elektryczne inne niż do
pojazdów lądowych, przekładnie do maszyn, łańcuchy napędowe
inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy transportujące, 35 sprze‑
daż detaliczna i hurtowa: przenośników, w szczególności przeno‑
śników przemysłowych, taśmowych, bezzałogowych przenośni‑
ków transportowych będących maszynami do manipulowania
ładunkiem, części zamiennych i podzespołów do maszyn przemy‑
słowych, w szczególności taśm i pasów przenośnikowych, pasów
napędowych i transportujących, automatycznych instalacji przeno‑
śnikowych, kół zębatych, silników elektrycznych innych niż do po‑
jazdów lądowych, przekładni do maszyn, łańcuchów napędowych
innych niż do pojazdów lądowych, łańcuchów transportujących,
37 usługi instalacyjne i serwisowe w odniesieniu do przenośników,
w szczególności przenośników przemysłowych, taśmowych, bezza‑
łogowych przenośników transportowych będących maszynami do
manipulowania ładunkiem, części zamiennych i podzespołów do
maszyn przemysłowych, w szczególności taśm i pasów przenośni‑
kowych, pasów napędowych i transportujących, automatycznych
instalacji przenośnikowych, kół zębatych, silników elektrycznych
innych niż do pojazdów lądowych, przekładni do maszyn, łańcu‑
chów napędowych innych niż do pojazdów lądowych, łańcuchów
transportujących.
(111) 306447
(220) 2017 07 26
(210) 474595
(151) 2018 01 24
(441) 2017 08 28
(732) KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) PATENT NA ©REATYWNOŚĆ
(510), (511) 38 komunikacja za pośrednictwem blogów on
‑line,
41 edukacja prawna, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, naucza‑
nie prawa, publikowanie dokumentów z dziedziny prawa, w tym
publikowanie on‑line, publikowanie materiałów drukowanych do‑
tyczących prawa, usługi wydawnicze materiałów z dziedziny prawa,
prowadzenie błoga prawniczego, szkolenia z zakresu świadczenia
usług prawnych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów
i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 usługi prawne, ba‑
dania prawne, w tym świadczone on‑line, dostarczanie informacji
prawnych, kompilacja informacji prawnych, udzielanie informacji do‑
tyczących usług prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsulta‑
cyjne dotyczące zagadnień prawnych, konsultacje z zakresu prawa
własności intelektualnej.
(111) 306448
(220) 2017 07 26
(210) 474597
(151) 2018 01 24
(441) 2017 08 28
(732) KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) K•RAJ PODATKOWY
(510), (511) 38 komunikacja za pośrednictwem blogów on
‑line,
41 edukacja prawna, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, naucza‑
nie prawa, publikowanie dokumentów z dziedziny prawa, w tym
publikowanie on‑line, publikowanie materiałów drukowanych do‑
tyczących prawa, usługi wydawnicze materiałów z dziedziny prawa,
prowadzenie błoga prawniczego, szkolenia z zakresu świadczenia
usług prawnych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów
i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 usługi prawne, ba‑
dania prawne, w tym świadczone on‑line, dostarczanie informacji
prawnych, kompilacja informacji prawnych, udzielanie informacji do‑
tyczących usług prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsulta‑
cyjne dotyczące zagadnień prawnych, konsultacje z zakresu prawa
podatkowego.
(111) 306449
(151) 2018 01 11

(220) 2017 07 25
(441) 2017 09 25

(210) 474615

Nr 6/2018

(732) 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA,
Ruda Śląska, PL.
(540) perFect
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, kleje szybkowiążące
dla budownictwa, kleje elastyczne dla budownictwa, klej gipsowy,
kleje do płytek, do marmuru, do betonu komórkowego, do styro‑
pianu, kleje do siatki, klej do parkietu, środki chemiczne do zapo‑
biegania korozji, 2 farby, lakiery, preparaty do zabezpieczania przed
korozją, masy mineralne z dodatkami inhibitorów zapobiegające
korozji, farby zapobiegające korozji, środki zabezpieczające drew‑
no, zaprawy farbiarskie, podkład gruntujący‑grunt podtynkowy,
grunt do podłoży betonowych, grunt do podłoży gipsowych, 6 bu‑
dowlane materiały metalowe, konstrukcje metalowe dla budownic‑
twa, konstrukcje do systemów sufitowych, metalowe elementy sys‑
temów sufitowych, 7 narzędzia maszynowe, narzędzia budowlane
o napędzie innym niż ręczny, 8 narzędzia i przyrządy ręczne malar‑
skie, tynkarskie, warsztatowe, ręczne narzędzia budowlane, 17 ma‑
teriały izolacyjne, izolacje termiczne, systemy ociepleń budynków,
folie paroizolacyjne, folie paroprzepuszczalne, hydroizolacyje,
lakiery i farby izolacyjne, 19 niemetalowe materiały budowlane,
sufity niemetalowe, sufity niemetalowe podwieszane, konstrukcyj‑
ne elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna tradycyjna oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie
materiałów budowlanych metalowych i niemetalowych, materia‑
łów wykończeniowych, narzędzi i przyrządów ręcznych, narzędzi
maszynowych, narzędzi budowlanych, materiałów izolacyjnych,
chemii budowlanej.
(111) 306450
(220) 2017 07 28
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) BETLEJ PIOTR, Świdnica, PL.
(540) resibo.
(540)

(210) 474706

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy do ce‑
lów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
toniki do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, środki ko‑
smetyczne do mycia ciała, płyny do mycia ciała, szampony, odżywki
i środki do pielęgnacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, prepa‑
raty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, mydła, płyny, żele i balsamy
do kąpieli i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod prysznic i do
kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpieli, środki
myjące do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole do odświeżania
i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała, dezodoranty,
zapachy, preparaty zapachowe, olejki eteryczne o zastosowaniu
kosmetycznym, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po
opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makija‑
żu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji
i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasą‑
czane płynami kosmetycznymi, 24 płatki tekstylne do demakijażu,
tekstylne chusteczki do demakijażu, inne niż nasączone kosmety‑
kami, tekstylne ściereczki do demakijażu inne niż nasączone ko‑
smetykami.
(111) 306451
(220) 2017 07 31
(210) 474779
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) PMP SINICA, JANAS, TOMASIAK SPÓŁKA JAWNA,
Szczecin, PL.
(540) Rolling Wings

Nr 6/2018
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(540)

(531) 09.09.25, 27.05.01, 03.07.17, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie ar‑
tykułów sportowych, również on‑line, usługi świadczone przez fran‑
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 41 udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu do jazdy na wrotkach, nauka jazdy na
wrotkach, organizowanie pokazów jazdy na wrotkach, organizacja
zawodów w jeździe na wrotkach, rozrywka w postaci zawodów wrot‑
karskich, produkcja pokazów jazdy na wrotkach, wypożyczanie wro‑
tek i łyżworolek.
(111) 306452
(220) 2017 07 31
(210) 474791
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) PACURA RAFAŁ, WNUK MATEUSZ ROXX MEDIA SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) ROXX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych,
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, usługi w zakresie strategii roz‑
woju marki, 42 projektowanie graficzne, projektowanie animacji na
rzecz innych, projektowanie materiałów drukowanych, projektowa‑
nie stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron Interne‑
towych, usługi testowania obciążenia stron internetowych.
(111) 306453
(220) 2017 07 31
(210) 474792
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) HOMA‑KURCZAB AGNIESZKA NZOZ MEDIDENT DR N.MED.
AGNIESZKA HOMA‑KURCZAB NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MAJA
AGNIESZKA HOMA KURCZAB NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAJA,
Goczałkowice‑Zdrój, PL.
(540) MAJA
(510), (511) 41 przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie przed‑
szkolne, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli [edukacja], usługi
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], kształcenie ruchowe dla dzie‑
ci w wieku przedszkolnym.
(111) 306454
(220) 2017 07 31
(210) 474793
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) HOMA‑KURCZAB AGNIESZKA NZOZ MEDIDENT DR N.MED.
AGNIESZKA HOMA‑KURCZAB NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MAJA
AGNIESZKA HOMA KURCZAB NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAJA,
Goczałkowice‑Zdrój, PL.
(540) MEDiDENT
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 02.09.10, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna,
stomatologia kosmetyczna, usługi kliniki dentystycznej, usługi orto‑
dontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, doradztwo związa‑
ne ze stomatologią, stomatologia z sedacją, wstawianie kamieni szla‑
chetnych do protez dentystycznych, udzielanie informacji na temat
stomatologii.

(111) 306455
(220) 2017 07 31
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) SPOIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SPOIMAX
(540)
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Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, drogi
(materiały do budowy i pokryć dróg), drogi (materiały wiążące do na‑
prawy), klinkier (kruszywo), gips, wapno, żużel (materiał budowlany),
40 obróbka materiałów, unieszkodliwianie odpadów (przetwarza‑
nie).
(111) 306456
(220) 2017 07 31
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 04
(732) JANSEN MARZENA, Dąbcze, PL.
(540) GREEN ROOFING SYSTEMS
(540)

(210) 474807

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje bu‑
dowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, łupki
dachowe, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe,
niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, deski [drewno budow‑
lane], drewno budowlane, deflektory kominowe niemetalowe, nasa‑
dy kominowe niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne ele‑
menty niemetalowe dla budownictwa, krokwie dachowe, materiały
budowlane niemetalowe, dachówka łupkowa, nadproża niemetalo‑
we, papa, płyty budowlane niemetalowe, płyty niemetalowe, podło‑
gi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia dachowe
niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, rury drenażowe,
wykończeniowe elementy dachów niemetalowe, 31 ziarna i produk‑
ty rolne, cebulki kwiatowe, choinki, algarobilla, dodatki do pasz nie
do celów leczniczych, drzewa [rośliny], jagody jałowca, jedwabniki,
jęczmień, kasze dla drobiu, kora surowa, korzenie jadalne, krzewy,
krzewy róż, kwiaty naturalne, orzechy, orzechy laskowe, otręby zbo‑
żowe, owies, owoce świeże, pasza dla zwierząt tucznych, pasze dla
bydła, pory, pszenica, rośliny, rośliny strączkowe świeże, sadzonki,
warzywa świeże, winorośle, ziarna [nasiona], ziarna [zboże], ziarno do
żywienia zwierząt, ziemniaki.
(111) 306457
(220) 2017 08 02
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) KRASNODĘBSKI JAN AINT, Warszawa, PL.
(540) AINT
(540)

(210) 474880

(531) 26.03.23, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, be‑
rety, bielizna, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, boty, bry‑
czesy, buty, buty sportowe, chusty, cylindry, czapki [nakrycia głowy],
czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], drewniaki, dżerseje, dzia‑
nina, espadryle, etole, fartuchy, fulary, futra, garnitury, getry, gorsety,
halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kaptury, kombinezony,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna, krawaty,
kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy,
liberie, majtki, majtki dziecięce, maski na oczy do spania, mitry [nakry‑
cia głowy], mufki, mundury, mycki, pluski, nakrycia głowy, nauszniki
[odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież wo‑

2172

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

doodporna, odzież z imitacji skóry odzież ze skóry, okrycia wierzch‑
nie, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, peleryny pe‑
lisy, piżamy, płaszcze kąpielowe, podwiązki, polo koszulki, półbuty,
poncza, pończochy, potniki, prochowce, rajtuzy, rękawiczki [odzież],
sandały, sari, skarpetki, slipy, spódnice, spódnicospodenki, spodnie,
staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukien‑
ka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szarfy,
szelki, szlafroki, t‑shirty, trykoty, turbany, woalki, wyprawka dziecięca,
wyroby pończosznicze, żakiety pikowane, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów pozwalające nabywcy wygod‑
nie je oglądać i kupować: odzież, obuwie i nakrycia głowy, organizo‑
wanie wystaw imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody
w celach handlowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz sprzedaż
przez Internet odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi marketingowe,
reklama, promocja w sieci Internet, doradztwo w zakresie organizo‑
wania sprzedaży poprzez sieć Internetu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie administrowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, ba‑
danie rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, informacje statystyczne w dziedzinie handlu i dzia‑
łalności gospodarczej, sortowanie danych w bazach komputerowych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządza‑
nie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami,
udostępnianie baz danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, wybór i rezerwacja słów wyszukiwanych do wyszukiwarek
internetowych (usługi reklamowe), sporządzanie statystyk odwiedzin
stron internetowych, udostępnianie informacji o statystykach odwie‑
dzin stron internetowych przygotowanych przez osoby trzecie.

(111) 306458
(220) 2017 08 03
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 04
(732) SETLAK MARCIN BRANDELAW, Lublin, PL.
(540) IP DESK
(540)

(210) 474969

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, grafitowy
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 instalacja oprogramowania komputerowego, pro‑
jektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie opro‑
gramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], rozwiązywa‑
nie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc tech‑
niczna], usługi konsultacyjne związane z obsługą oprogramowania
komputerowego, utrzymywanie baz danych, wynajem oprogramo‑
wania do zarządzania bazami danych, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania komputerowego do przygoto‑
wywania i zarządzania bazami danych za pośrednictwem sieci kom‑
puterowych, intranetu i Internetu, udostępnianie oprogramowania
do zarządzania informacjami w zakresie prawa własności intelektual‑
nej, zarządzanie i udostępnianie baz danych, doradztwo w zakresie
elektronicznego przetwarzania danych.
(111) 306459
(220) 2017 07 18
(210) 474287
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) ROS‑Retail Outlet Shopping GmbH, Wiedeń, AT.
(540) % fashion outlet Kraków
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.05, 26.04.19
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo organizacyjne odnośnie do optymalizacji organizacji
i zarządzania w zakresie centrów handlowych i sklepów handlu
detalicznego, administrowanie działalnością gospodarczą, prace
biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów, centrów handlowych i pasaży handlowych, usługi centrum
handlowego, mianowicie zarządzanie centrum handlowym i mar‑
keting, organizowanie i koordynacja codziennych procesów i usługi
pomocy w centrum handlowym, mianowicie organizowanie i orga‑
nizacja imprez reklamowych, planowanie (pomoc) przy zarządzaniu
działalnością gospodarczą sklepów handlu detalicznego i centrów
handlowych i kompleksów handlowych, sporządzanie analiz ryn‑
kowych dla handlu detalicznego, usługi doradztwa biznesowego
w dziedzinie sprzedaży detalicznej i dystrybucji produktów, publi‑
kowanie tekstów reklamowych, pomoc (planowanie) i doradztwo
w kwestiach zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie sklepów
handlu detalicznego i przedsiębiorstw handlowych, centrów i kom‑
pleksów handlowych, usługi badawcze i fidelizacji klienta poprzez
reklamę drogą pocztową (mailing), usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, organizacja, przeprowadzanie
i nadzorowanie sprzedaży i programów wspierających sprzedaż,
mianowicie planowanie i przeprowadzanie działań reklamowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizo‑
wanie pokazów mody do celów reklamowych i do celów promocji
sprzedaży, publikacja wyrobów drukarni (także w postaci elektro‑
nicznej) do celów reklamowych, reklamy radiowe, dekoracja wystaw
sklepowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, redago‑
wanie tekstów reklamowych, promocja punktów sklepowych, cen‑
trów i pasaży handlowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama korespondencyj‑
na, kolportaż próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja
materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień, za‑
rządzanie działalnością gospodarczą punktów sprzedaży i centrów
handlowych, prezentacja towarów i usług, pokazy towarów do ce‑
lów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych,
także w ramach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów
handlowych i biznesowych, również za pośrednictwem Internetu,
promocja sprzedaży, promocja sprzedaży towarów w sklepach, cen‑
trach handlowych i pasażach handlowych, usługi handlu detalicz‑
nego w zakresie odzieży, obuwia i akcesoriów mody, usługi handlu
detalicznego w zakresie tekstyliów domowych, łazienkowych i po‑
ścielowych i bielizny pościelowej, usługi handlu detalicznego w za‑
kresie toreb, torebek, portmonetek i odzieży skórzanej oraz rękawi‑
czek skórzanych, usługi handlu detalicznego w zakresie biżuterii,
sztucznej biżuterii i zegarków, usługi handlu detalicznego w zakresie
artykułów sportowych i artykułów dla sportowców, usługi handlu
detalicznego w zakresie produktów drogeryjnych i perfumeryjnych,
usługi handlu detalicznego w zakresie mebli, oświetlenia i przed‑
miotów wyposażenia wnętrz, usługi handlu detalicznego w zakre‑
sie przyborów kuchennych i wyrobów porcelanowych, wyrobów
szklanych, sztućców, garnków i patelni, usługi handlu detaliczne‑
go w zakresie okularów, okularów przeciwsłonecznych i wyrobów
optycznych, usługi handlu detalicznego w zakresie odzieży dla nie‑
mowląt i dzieci, zabawek dla niemowląt, małych dzieci i dzieci, wóz‑
ków dla dzieci i wózków sportowych, krzeseł wysokich dla dzieci,
siedzeń dla dzieci, fotelików bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci
do samochodów, artykułów higienicznych dla niemowląt i małych
dzieci, żywności dla niemowląt i małych dzieci i urządzeń do mo‑
nitorowania niemowląt, usługi handlu detalicznego w zakresie to‑
warów kempingowych i do użytku na świeżym powietrzu, usługi
zestawiania ofert sprzedażowych i handlowych dla klientów, 36 ma‑
jątek nieruchomy, wynajem, podnajem i dzierżawa nieruchomości,
wynajmowanie i dzierżawa lokali handlowych i sklepów, rozwijanie
finansowe projektów w zakresie nieruchomości, usługi podmiotów
odpowiedzialnych za budowę poprzez przygotowanie budowy pod
względem finansowym, administrowanie domami czynszowymi,
agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestycje
kapitałowe, zarządzanie finansami, emisja bonów wartościowych,
emisja bonów upominkowych i zakupowych, 41 usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, planowanie, organizowanie i prowa‑
dzenie imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, wysta‑
wianie spektakli na żywo, organizowanie balów, loterii, konkursów
piękności, przedstawień rozrywkowych i konkursów.
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(111) 306460
(220) 2017 07 25
(210) 474555
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) NAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) NAP BACK TO CRAFT
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, preparaty
zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe, saszetki zapa‑
chowe, kadzidełka, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
4 świece, świece okolicznościowe, świece zapachowe, świeczki,
11 urządzenia oświetleniowe, elektryczne urządzenia oświetleniowe
do wnętrz, osprzęt oświetleniowy, oświetlenie ogrodowe, oświetle‑
nie dekoracyjne, klosze do lamp [kominki], abażury do lamp, szklane
osłony na lampy, lampiony elektryczne, dyfuzory powietrza, dyfuzo‑
ry nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], 20 meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble tapicerowane, me‑
ble sypialne, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble dla dzieci,
meble na miarę (do zabudowy), meble biurowe, meble ogrodowe,
łóżka, materace, poduszki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, lu‑
stra [meble], parawany [meble], wieszaki na ubrania, wieszaki stojące
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, dzieła sztuki z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, sprzęt do firan i zasłon, 21 przybory
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, wyroby szklane dla go‑
spodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa do‑
mowego, wyroby porcelanowe, pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, ścierki, doniczki do roślin, ozdobne donice szklane, do‑
niczki ozdobne z porcelany, ozdobne donice ceramiczne, pojemniki
na kwiaty, szkło ozdobne, ozdoby ceramiczne, artykuły porcelanowe
do celów dekoracyjnych, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła,
24 pościel, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa, narzuty piko‑
wane [artykuły pościelowe], kapy na łóżka, narzuty na łóżka, zasłony
i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, ozdobne poszewki na
poduszki, ręczniki, kuchenne ręczniki [tekstylne], serwetki tekstylne,
dekoracyjne tekstylne serwety na stół, obrusy tekstylne, 27 dywany,
chodniki i maty, wykładziny podłogowe [dywany], dywaniki łazien‑
kowe, kilimy dekoracyjne, wycieraczki pod drzwi z materiałów tek‑
stylnych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię‑
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, or‑
ganizowanie wystaw i pokazów towarów w celach handlowych i re‑
klamowych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów detalicznych, administrowanie i organizacja usług sprzeda‑
ży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży,
marketing bezpośredni, organizacja i prowadzenie prezentacji pro‑
duktów, oferowanie próbek produktów, 42 projektowanie dekoracji
wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, usługi w zakresie
projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym za‑
kresie.
(111) 306461
(220) 2017 08 04
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) FUNDACJA MAMO PRACUJ, Kraków, PL.
(540) MAMOPRACUJ.PL JEŚLI CHCESZ!
(540)

(210) 475018

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony, ciemnoczerwony,
ciemnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
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(510), (511) 35 reklama w Internecie dla osób trzecich, w szczegól‑
ności udostępnianie powierzchni reklamowej on‑line, tworzenie
tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, publi‑
kacja tekstów reklamowych, usługi informacji o rynku pracy dla
mam, 41 opracowywanie i publikowanie tekstów, innych niż tek‑
sty reklamowe w Internecie, udzielanie informacji edukacyjnych
z komputerowej bazy danych i za pośrednictwem Internetu w celu
powrotu mam na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
dziecka, usługi edukacyjne związane z powrotem mam na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, organizowanie
spotkań, warsztatów i konferencji.

(111) 306462
(220) 2017 08 04
(210) 475019
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 25
(732) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa, PL.
(540) AïOLI
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 25 ubrania, odzież, ubrania dla szefów
kuchni, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukierni‑
cze i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, w tym ocet winny, sosy, przyprawy, lód, ka‑
napki, naleśniki, pizza, ciasto na placki i pizze, quiche, herbatniki,
ciasta, suchary słodycze, czekolada, napoje na bazie kakao, her‑
baty i czekolady, dania gotowe i wytrawne przekąski, 41 organi‑
zacja imprez sportowych, usługi edukacyjne związane z kuchnią,
43 usługi restauracyjne, usługi barowe, restauracjo‑kawiarnie,
kafeterie, stołówki, bary szybkiej obsługi i bary (snack bary), re‑
stauracje samoobsługowe, restauracje, usługi doradcze dotyczą‑
ce żywności, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, serwowanie żywności i napojów w restaura‑
cjach i barach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 306463
(220) 2017 08 04
(210) 475031
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) MARJANOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO MARCOR,
Gdańsk, PL.
(540) MARCOR Woda w dobrej kondycji
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 1 mieszanki filtracyjne, pomocnicze środki filtrują‑
ce do oczyszczania płynów, związki chemiczne do użytku przy
usuwaniu ciał stałych z wody podczas filtracji, substancje stałe
do filtracji gazowej, materiały filtracyjne będące preparatami
chemicznymi, środki filtracyjne będące substancjami roślinny‑
mi, 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody,
elementy filtrujące do przelewów zbiorników z wodą, filtry do
oczyszczalników wody, filtry do oczyszczania wody, filtry do sani‑
tarnych dystrybutorów wody, elementy filtrujące do odpowietrz‑
ników zbiorników z wodą, filtry do urządzeń wodnych, filtry do
urządzeń zaopatrujących w wodę, filtry do uzdatniania wody, fil‑
try elektrostatyczne do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, fil‑
try do wody do użytku przemysłowego, filtry do wody, urządzenia
filtracyjne do instalacji zaopatrujących w wodę, 40 uzdatnianie
wody, demineralizowanie wody, kontrola zanieczyszczeń wody,
oczyszczanie wody, odsalanie wody, regeneracja wody, usługi
uzdatniania i oczyszczania wody, udzielanie informacji dotyczą‑
cych usług uzdatniania wody, oczyszczanie ścieków przemysło‑
wych, usługi w zakresie uzdatniania wody.
(111) 306464
(220) 2017 08 04
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) BEST SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) SPRINTSPŁATA Z PREMIĄ

(210) 475034
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.08, 02.01.30
(510), (511) 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie depozytów przed‑
miotów wartościowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpła‑
conych i bonów, windykacja, skomputeryzowana windykacja wyma‑
galnych należności, windykacja należności i odzyskiwanie długów,
windykacja należności i odzysk długu, pożyczanie pod zastaw, emi‑
sja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego
dla klientów, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominko‑
wych, emisja bonów wartościowych, emisja kart przedpłaconych,
emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne bilety
podróżne, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, udzie‑
lanie informacji związanych z emisją bonów wartościowych, usługi
finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, wy‑
dawanie bonów używanych jako pieniądze, wydawanie bonów war‑
tościowych w związku z programami lojalnościowymi, badanie wy‑
płacalności finansowej, detaliczne usługi finansowe, dokonywanie
transakcji finansowych, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące
pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzy‑
skiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane z pożyczkami,
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, doradz‑
two w zakresie kart kredytowych, elektroniczne usługi windykacji
należności, agencje ściągania należności, agencje ściągania wierzy‑
telności, agencje windykacji należności, firmy windykacyjne, konsul‑
tacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, odzyskiwanie
zaległych długów, organizacja ściągania długów, organizowanie
sprzedaży pożyczek, pobieranie należności ze sprzedaży na kredyt,
pobieranie płatności za towary i usługi, restrukturyzacja długów,
ściąganie długów, elektroniczne transakcje za pomocą kart kredy‑
towych, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, obsługa
płatności, pobieranie płatności, doradztwo dotyczące usług pożycz‑
kowych, doradztwo finansowe.
(111) 306465
(220) 2017 08 04
(210) 475035
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) BUDZIŃSKI TOMASZ ZAKŁAD HANDLOWO‑USŁUGOWY
TOMBUD, Krotoszyn, PL.
(540) TOMBUD
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 7 tokarki, szlifierki, wiertarki, frezarki, gładziarki, okra‑
warki, walcarki, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do
glazurowania, maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania,
maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny
do obróbki rud, maszyny do obróbki szkła, maszyny do ostrzenia, ma‑
szyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny
do regulowania i nastawiania, maszyny do tłoczenia‑wszystkie ww.
o napędzie innym niż ręczny, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać w sieci sklepów stacjonarnych i na stronie internetowej zarówno
w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów de‑
talicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośred‑
niej i wysyłkowej artykułów takich jak: narzędzia skrawające, wiertła,
kroiki do otworów, pogłębiacze, rozwiertaki, narzędzia do skrawania
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gwintów, frezy do gwintów, dłuta, gwintowniki, koronki wiertnicze,
okrawacze (gratowniki), narzędzia frezujące, frezy, pogłębiacze, roz‑
wiertaki, narzynki, frezy nasadzane, brzeszczoty, piły tarczowe i ta‑
śmowe, przeciągacze, noże tokarskie, narzędzia do radełkowania, gło‑
wice narzędziowe z płytkami wymiennymi do: frezowania, wiercenia,
toczenia, dłutowania, gwintowania, oprawki narzędziowe wiertarskie,
uchwyty narzędziowe, oprawki do gwintowników, imadła, narzędzia
mocujące, płyty próżniowe, magnetyczne narzędzia mocujące, suw‑
miarki, mikrometry, czujniki zegarowe, zewnętrzne i wewnętrzne
macki pomiarowe, statywy pomiarowe, płytki wzorcowe, sprawdziany
pierścieniowe i trzpieniowe, sprawdziany precyzyjne, lupy, mikrosko‑
py, kątowniki, przymiary składane, miary, taśmy miernicze, laserowa
technika pomiarowa, poziomice, przymiary, urządzenia do pomiaru
dokładności ruchu obrotowego i wałków, płytki pomiarowe i kon‑
trolne, urządzenia do pomiaru wysokości i trasowania, urządzenia do
pomiaru chropowatości, stopery, urządzenia pomiarowe i kontrolne,
imadła, ściski, szczypce, nożyce do kabli, narzędzia do ściągania izolacji
i zaciskania końcówek kablowych, narzędzia do fotowoltaiki, próbniki
napięcia i ciągłości obwodu, nożyce do prętów, klucze do śrub, grze‑
chotki, nasadki, hakowe, imbusy, trzpieniowe, uchwyty z grzechotką
do kluczy nasadowych, narzędzia nieiskrzące, narzędzia ręczne, zesta‑
wy narzędzi, klucze płaskie, klucze płasko‑oczkowe, klucze oczkowe,
zestawy i komplety kluczy nasadowych, wózki warsztatowe, warsztaty
na kołach, warsztaty składane, skrzynki narzędziowe, klucze dyna‑
mometryczne, wkrętaki i zestawy wkrętaków, groty, pincety, pilniki,
piły do metalu, młotki, dłuta, wybijaki, punktaki, ściągacze do łożysk,
narzędzia dla motoryzacji, szczotki druciane, nożyce i perforatory do
blach, urządzenia do czyszczenia, sprawdzania, obcinania i gięcia rur,
giętarki, narzędzia do obróbki drewna, narzędzia murarskie, noże, scy‑
zoryki, noże do szkła, skrzynki i walizki narzędziowe, artykuły ścierne,
tarcze szlifierskie, tarcze do cięcia i szlifowania, tarcze diamentowe,
ściernice diamentowe, trzpienie szlifierskie i pilniki, materiały szlifier‑
skie na podkładach, włókniny szlifierskie, obciągacze do ściernic, pasty
do szlifowania i polerowania, bębny do kabli, rozdzielacze elektryczne,
lampy ręczne i budowlane, narzędzia malarskie, miotły, narzędzia do
lutowania i spawania, nitokołki, nitonakrętki, złącza pneumatyczne,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia elektryczne, stacje uzdatniania
powietrza, osuszacze, kompresory, instalacje pneumatyczne, nitow‑
nice, pistolety do wydmuchiwania, systemy chłodzenia, artykuły BHP,
systemy chłodzenia, elektronarzędzia, wiertarki, wkrętarki, zakrętarki
udarowe, młoty kujące, młoty wyburzeniowe, piły tarczowe, pilarki
łańcuchowe, klucze udarowe, zagęszczarki, agregaty prądotwórcze,
spawarki, przecinarki do metalu, gilotyny, siłowniki hydrauliczne,
wciągniki łańcuchowe i linowe, giętarki do rur, wypalarki plazmowe,
odzież robocza, odzież myśliwska, wiertnice, tokarki, frezarki, wiertarki
stołowe, szlifierki, kosiarki, glebowgryzarki, pilarki, prasy hydraulicz‑
ne, zawiesia, elementy złączne, stoły spawalnicze, pojemniki, kleje,
spoiwa, uszczelniacze, oleje, chłodziwa, myjki ciśnieniowe, odkurza‑
cze, separatory, 37 usługi serwisu, naprawy, konserwacji, regeneracji,
modernizacji maszyn i urządzeń takich jak elektronarzędzia, narzędzia
pneumatyczne, narzędzia skrawające, piły tarczowe, narzędzia i sprzęt
rolniczy, narzędzia i sprzęt budowlany, ostrzenie narzędzi, ostrzenie pił
tarczowych, kalibracja kluczy dynamometrycznych, znakowanie lase‑
rem, 40 usługi obróbki materiałów poprzez procesy technologiczne
skrawania i szlifowania, 42 projektowanie maszyn i urządzeń, projek‑
towanie narzędzi.

(111) 306466
(220) 2017 08 04
(210) 475036
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) BUDZIŃSKI TOMASZ ZAKŁAD HANDLOWO‑USŁUGOWY
TOMBUD, Krotoszyn, PL.
(540) TOMBUD
(510), (511) 7 tokarki, szlifierki, wiertarki, frezarki, gładziarki, okra‑
warki, walcarki, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do
glazurowania, maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania,
maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny
do obróbki rud, maszyny do obróbki szkła, maszyny do ostrzenia, ma‑
szyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny
do regulowania i nastawiania, maszyny do tłoczenia‑wszystkie ww.
o napędzie innym niż ręczny, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać w sieci sklepów stacjonarnych i na stronie internetowej zarówno
w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów de‑
talicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośred‑
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niej i wysyłkowej artykułów takich jak: narzędzia skrawające, wiertła,
kroiki do otworów, pogłębiacze, rozwiertaki, narzędzia do skrawania
gwintów, frezy do gwintów, dłuta, gwintowniki, koronki wiertnicze,
okrawacze (gratowniki), narzędzia frezujące, frezy, pogłębiacze, roz‑
wiertaki, narzynki, frezy nasadzane, brzeszczoty, piły tarczowe i ta‑
śmowe, przeciągacze, noże tokarskie, narzędzia do radełkowania, gło‑
wice narzędziowe z płytkami wymiennymi do: frezowania, wiercenia,
toczenia, dłutowania, gwintowania, oprawki narzędziowe wiertarskie,
uchwyty narzędziowe, oprawki do gwintowników, imadła, narzędzia
mocujące, płyty próżniowe, magnetyczne narzędzia mocujące, suw‑
miarki, mikrometry, czujniki zegarowe, zewnętrzne i wewnętrzne
macki pomiarowe, statywy pomiarowe, płytki wzorcowe, sprawdziany
pierścieniowe i trzpieniowe, sprawdziany precyzyjne, lupy, mikrosko‑
py, kątowniki, przymiary składane, miary, taśmy miernicze, laserowa
technika pomiarowa, poziomice, przymiary, urządzenia do pomiaru
dokładności ruchu obrotowego i wałków, płytki pomiarowe i kon‑
trolne, urządzenia do pomiaru wysokości i trasowania, urządzenia do
pomiaru chropowatości, stopery, urządzenia pomiarowe i kontrolne,
imadła, ściski, szczypce, nożyce do kabli, narzędzia do ściągania izolacji
i zaciskania końcówek kablowych, narzędzia do fotowoltaiki, próbniki
napięcia i ciągłości obwodu, nożyce do prętów, klucze do śrub, grze‑
chotki, nasadki, hakowe, imbusy, trzpieniowe, uchwyty z grzechotką
do kluczy nasadowych, narzędzia nieiskrzące, narzędzia ręczne, zesta‑
wy narzędzi, klucze płaskie, klucze płasko‑oczkowe, klucze oczkowe,
zestawy i komplety kluczy nasadowych, wózki warsztatowe, warsztaty
na kołach, warsztaty składane, skrzynki narzędziowe, klucze dyna‑
mometryczne, wkrętaki i zestawy wkrętaków, groty, pincety, pilniki,
piły do metalu, młotki, dłuta, wybijaki, punktaki, ściągacze do łożysk,
narzędzia dla motoryzacji, szczotki druciane, nożyce i perforatory do
blach, urządzenia do czyszczenia, sprawdzania, obcinania i gięcia rur,
giętarki, narzędzia do obróbki drewna, narzędzia murarskie, noże, scy‑
zoryki, noże do szkła, skrzynki i walizki narzędziowe, artykuły ścierne,
tarcze szlifierskie, tarcze do cięcia i szlifowania, tarcze diamentowe,
ściernice diamentowe, trzpienie szlifierskie i pilniki, materiały szlifier‑
skie na podkładach, włókniny szlifierskie, obciągacze do ściernic, pasty
do szlifowania i polerowania, bębny do kabli, rozdzielacze elektryczne,
lampy ręczne i budowlane, narzędzia malarskie, miotły, narzędzia do
lutowania i spawania, nitokołki, nitonakrętki, złącza pneumatyczne,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia elektryczne, stacje uzdatniania
powietrza, osuszacze, kompresory, instalacje pneumatyczne, nitow‑
nice, pistolety do wydmuchiwania, systemy chłodzenia, artykuły BHP,
systemy chłodzenia, elektronarzędzia, wiertarki, wkrętarki, zakrętarki
udarowe, młoty kujące, młoty wyburzeniowe, piły tarczowe, pilarki
łańcuchowe, klucze udarowe, zagęszczarki, agregaty prądotwórcze,
spawarki, przecinarki do metalu, gilotyny, siłowniki hydrauliczne,
wciągniki łańcuchowe i linowe, giętarki do rur, wypalarki plazmowe,
odzież robocza, odzież myśliwska, wiertnice, tokarki, frezarki, wiertarki
stołowe, szlifierki, kosiarki, glebowgryzarki, pilarki, prasy hydraulicz‑
ne, zawiesia, elementy złączne, stoły spawalnicze, pojemniki, kleje,
spoiwa, uszczelniacze, oleje, chłodziwa, myjki ciśnieniowe, odkurza‑
cze, separatory, 37 usługi serwisu, naprawy, konserwacji, regeneracji,
modernizacji maszyn i urządzeń takich jak elektronarzędzia, narzędzia
pneumatyczne, narzędzia skrawające, piły tarczowe, narzędzia i sprzęt
rolniczy, narzędzia i sprzęt budowlany, ostrzenie narzędzi, ostrzenie pił
tarczowych, kalibracja kluczy dynamometrycznych, znakowanie lase‑
rem, 40 usługi obróbki materiałów poprzez procesy technologiczne
skrawania i szlifowania, 42 projektowanie maszyn i urządzeń, projek‑
towanie narzędzi.

(111) 306467
(220) 2017 08 04
(210) 475037
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Solactiv
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 1 azotowe (nawozy), preparaty stosowane w bakterio‑
logii inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki
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chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], preparaty do na‑
wożenia gleby, gleba próchniczna, pokrycia humusowe, preparaty
z mikroelementów dla roślin, kultury organizmów inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki ochrony nasion, nawozy
użyźniające glebę, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty
do użyźniania gleby, 31 algi, nieprzetworzone, do spożycia przez
ludzi lub zwierzęta, nasienie żyta, nasiona, ziarna [zboże], ziarno do
żywienia zwierząt, 44 usługi rozsiewania z powietrza lub powierzch‑
ni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych
w rolnictwie, ogrodnictwo.

(111) 306468
(220) 2017 08 04
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) GRZANEK ANETTA, Tuszyn, PL.
(540) SUPERMINDS ACADEMY
(540)

(210) 475038

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 41 zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
rozwijające inteligencję wieloraką, nauka matematyki mentalnej,
japońską metodą SOROBAN, języka angielskiego, nauki poprzez
eksperymenty oraz kompetencji społeczno‑biznesowych, takich jak
praca w zespole i zarządzanie nim.
(111) 306469
(220) 2017 08 07
(210) 475062
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) KOŚCIELNIAK MICHAŁ VIRAZON, Zielona Góra, PL.
(540) POKOJSCY
(510), (511) 11 lampy, 20 meble, 35 usługi sprzedaży hurtowej i de‑
talicznej takich towarów jak: lampy, meble, zarządzanie procesami
biznesowymi.
(111) 306470
(220) 2017 08 07
(210) 475065
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) CHEMA‑ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, Rzeszów, PL.
(540) SODENT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub‑
stancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, pla‑
stry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo‑
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.
(111) 306471
(220) 2017 08 07
(210) 475066
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) osiedle idea
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02, 26.13.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przed‑
sięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowa‑
nia obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży, wynajmowania, użyczania, marketingu gruntów dla bu‑
downictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych
do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizo‑
wania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, organi‑
zowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowa‑
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nia miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, prowadzenia agencji
importowo‑eksportowych na rzecz osób trzecich, pośrednictwa
eksportowo
‑importowego w obrocie produktami, artykułami
i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania fi‑
nansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na bu‑
dowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal‑
nych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wy‑
ceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomo‑
ści, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięcia‑
mi obrotu nieruchomościami, doradztwa w zarządzaniu nierucho‑
mościami, wynajmowania powierzchni na salony samochodowe,
37 usługi w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego, reali‑
zacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają‑
cymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji bu‑
dynków, konserwacji obiektów budowlano‑mieszkaniowych, bu‑
dowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infra‑
strukturą, informacji budowlanej.

(111) 306472
(220) 2017 08 07
(210) 475067
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ekoPOZYTYWNIE nurtuje nas natura
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.13, 07.03.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przed‑
sięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze‑
daży, wynajmowania, użyczania, marketingu gruntów dla budow‑
nictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do
zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania
targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, organizowa‑
nia przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, po‑
wierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, prowadzenia agencji
importowo‑eksportowych na rzecz osób trzecich, pośrednictwa
‑eksportowo

‑importowego w obrocie produktami, artykułami
i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finan‑
sowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze‑
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania
nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, naj‑
mu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomo‑
ści, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkal‑
nych i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościa‑
mi, doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, wynajmowania
powierzchni na salony samochodowe, 37 usługi w zakresie budow‑
nictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsię‑
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto‑
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, naprawy
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano
‑mieszkaniowych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszka‑
niowych wraz z infrastrukturą, informacji budowlanej.
(111) 306473
(220) 2017 08 07
(210) 475071
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) MIŁOBĘDZKI PRZEMYSŁAW PM PROJEKT, Siedlce, PL.
(540) ODJAZDOWE NAKLEJKI.PL
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 naklejki na samochody, naklejki.
(111) 306474
(220) 2017 08 07
(210) 475075
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław, PL.
(540) Wild Power
(510), (511) 30 herbata, kawa, napoje, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 35 prowadzenie hur‑
towni i/lub sklepu z artykułami spożywczymi, przemysłowymi oraz
z herbatami, ziołami, lekami, farmaceutykami, ceramiką użytkową
i ozdobną, wyposażeniem biur, sklepów, hoteli i gospodarstwa do‑
mowego, prowadzenie interesów osób trzecich, doradztwo han‑
dlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, 43 usługi gastro‑
nomiczne w herbaciarniach, kawiarniach, restauracjach, bufetach,
stołówkach, jadłodajniach, klubach.
(111) 306475
(220) 2017 08 07
(210) 475080
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 25
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) SweetFit
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy die‑
ty, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za‑
wierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzo‑
ne głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje
mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne
i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suple‑
menty diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty wi‑
taminowe w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające od‑
chudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudza‑
jące apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków
zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 apaszki, banda‑
ny na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca
pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki
sportowe, bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki
piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież
sportowa, odzież gimnastyczna, 30 kakao, kakaowe napoje, mieszanki
kakaowe, kakao w proszku, wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki
z kakao, napoje zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie ka‑
kao, preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpuszczalne
kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, pasty do sporzą‑
dzania napojów kakaowych, kawa, herbata, kakao i namiastki tych to‑
warów, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, napoje
gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z kakao do
stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do artykułów spożywczych, 32 napoje dla sportowców,
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywno‑
ści, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą,
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usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowa‑
nie handlu elektronicznego.

(111) 306476
(220) 2017 08 07
(210) 475081
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 25
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) AllWear
(510), (511) 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termo‑
aktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, kąpielówki, ko‑
stiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do te‑
nisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania,
odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna.
(111) 306477
(220) 2017 08 07
(210) 475087
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) LAUREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) LAUREM
(540)
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(111) 306480
(220) 2017 08 07
(210) 475108
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 11
(732) MACIEJEWSKI MACIEJ PREMIUM LABS 23, Bilczyce, PL.
(540) Premium Labs 23 Creatine Monohydrate
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów me‑
dycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, mieszanki do picia w prosz‑
ku z dodatkami odżywczymi, mineralne suplementy diety, nośniki
uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze
suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, suplemen‑
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suple‑
menty diety do użytku dietetycznego, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety zwiększające przyrost masy mięśnio‑
wej, suplementy diety zwiększające siłę i wytrzymałość, suplementy
wysokobiałkowe.
(111) 306481
(220) 2017 08 07
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) SASUŁA JUDYTA, Bełsznica, PL.
(540) Głodny Turek
(540)

(210) 475109

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.11
(510), (511) 35 sprzedaż wysyłkowa, hurtowa, detaliczna kompute‑
rów, komputerów przenośnych, drukarek, monitorów, serwerów.
(111) 306478
(220) 2017 08 07
(210) 475096
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) KISZKA ANNA PRACOWNIA SUKIEN ŚLUBNYCH
SABE‑GRACJA, Wieliczka, PL.
(540) Sabe
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 25 odzież ślubna, w szczególności suknie ślubne, 26 do‑
datki do odzieży ślubnej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna sukien
ślubnych, dodatków ślubnych oraz biżuterii ślubnej za pośrednic‑
twem sieci Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży, 40 kra‑
wiectwo, szycie odzieży, w szczególności sukien ślubnych na miarę,
42 projektowanie ubrań, w szczególności sukien ślubnych.
(111) 306479
(220) 2017 08 07
(210) 475107
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 11
(732) MACIEJEWSKI MACIEJ PREMIUM LABS 23, Bilczyce, PL.
(540) Premium Labs 23 Day/Night Glutamine Instant 5300/5000
(510), (511) 5 aminokwasy do celów medycznych, dodatki odżyw‑
cze, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do
celów medycznych, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety, mine‑
ralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku die‑
tetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety składające
się z aminokwasów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy‑
maganiami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suple‑
mentów odżywczych, dietetyczne substancje przystosowane do
celów medycznych, mieszanki do picia w proszku z dodatkami od‑
żywczymi, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety ułatwiające
zasypianie i poprawiające jakość snu, suplementy diety przyśpiesza‑
jące regenerację organizmu.

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 08.05.01, 26.01.16
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba: ke‑
bab w tortilli, kebab w chlebie tureckim.
(111) 306482
(220) 2017 08 07
(210) 475112
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) HAMMERMED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) HAMMERMED NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, zielony
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administracja biznesowa w zakresie transportu i do‑
staw, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, do‑
radztwo związane z zarządzaniem, obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, organizowanie usług związanych z handlem
hurtowym i detalicznym, reklama związana z transportem i dosta‑
wą, usługi biurowe, usługi biur biznesowych, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, zarządzanie biurami działalności gospo‑
darczej na rzecz osób trzecich, 36 administrowanie nieruchomościa‑
mi, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
finansowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie czynszów, po‑
średnictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, po‑
życzki, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi kon‑
sultingu finansowego, usługi finansowe dotyczące nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, wynajem i dzierżawa nieruchomo‑
ści, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 37 budowa budyn‑
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ków mieszkalnych i komercyjnych, konserwacja i naprawa pojazdów
silnikowych do transportu pasażerów, nadzorowanie konstruowania
budynków, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych,
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie i porządkowanie terenów zie‑
lonych, usługi budowlane i naprawy budynków, 39 magazynowanie
ładunków przed transportem, usługi związane z magazynowaniem
towarów, 42 badania naukowe, prace badawczo‑rozwojowe nad
produktami.

(111) 306483
(220) 2017 08 07
(210) 475116
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 11
(732) SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) twojahistoria.pl
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy
(531) 17.01.19, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, czasopisma, druko‑
wane publikacje, gazety, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, nalepki,
notatniki, notesy, komiksy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych,
sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni
reklamowych, organizowania targów w celach handlowych lub re‑
klamowych, 41 publikacje elektroniczne on‑line książek i periody‑
ków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publiko‑
wanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
produkcja filmów innych niż reklamowych, organizowanie pokazów
i widowisk artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji.
(111) 306484
(220) 2017 08 07
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) CIERPIKOWSKI MARIUSZ, Sochaczew, PL.
(540) VOYAGER MUSIC
(540)

(210) 475119

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 materialne nośniki dźwięku i obrazu, w tym w szcze‑
gólności kasety magnetofonowe, płyty kompaktowe, płyty DVD,
płyty CD‑ROM, mini disc, kasety wideo, 16 książki, plakaty, zdjęcia,
kalendarze, czasopisma, 25 odzież, w tym: koszulki (T‑shirty), blu‑
zy, nakrycia głowy, 41 produkcja nagrań dźwiękowych, koncertów
i widowisk estradowych, organizacja koncertów i pokazów, usługi
orkiestr i artystów estradowych wykonujących utwory muzyczne
i słowno‑muzyczne.
(111) 306485
(220) 2017 08 08
(210) 475124
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) GPEC PELPLIN
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 wykonawstwo, konserwacja i remonty instalacji
grzewczych i wodociągowych, węzłów cieplnych oraz rurociągów
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przesyłowych (węzły cieplne, przyłącza), wykonawstwo instalacji
elektrycznej współpracującej z urządzeniami ciepłowniczymi (węzły,
podstacje), montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji cen‑
tralnego 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 informatycz‑
nych, instalowanie i konserwacja wyposażenia i systemów do trans‑
portu 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, insta‑
lowanie i konserwacja systemów klimatyzacyjnych, konstrukcja,
renowacja i konserwacja infrastruktury, zabytków, kanalizacji, kon‑
serwacja zespołu nieruchomości, wynajem maszyn i sprzętu budow‑
lanego, usługi sprzątania, 39 dystrybucja energii, dystrybucja energii
elektrycznej, dostarczanie energii cieplnej, dystrybucja energii ciepl‑
nej za pomocą miejskiej sieci cieplnej, przesyłanie energii cieplnej za
pomocą miejskiej sieci cieplnej, dostarczanie energii elektrycznej,
transmisja energii elektrycznej, dystrybucja energii odnawialnej, ma‑
gazynowanie energii elektrycznej, 40 wytwarzanie energii, wytwa‑
rzanie energii elektrycznej z energii fal, produkcja energii hydroelek‑
trycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru.

(111) 306486
(220) 2017 08 08
(210) 475125
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ELERGIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, pre‑
paraty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, preparaty farmaceu‑
tyczne do leczenia alergii.
(111) 306487
(220) 2017 08 08
(210) 475136
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) CENTRUM KROKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KRAKOWIANKA
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przed‑
sięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz przygotowania
projektów budowlanych, w tym przeznaczonych do sprzedaży, wy‑
najmowania, użyczania, zarządzanie biznesowe nieruchomościami,
usługi reklamowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni
reklamowej, usługi rachunkowo‑księgowe, usługi w zakresie prowa‑
dzenia aukcji, usługi w zakresie sprzedaży aukcyjnej nieruchomości,
usługi badania rynku, usługi impresaryjne, usługi menadżerskie,
36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przed‑
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie oraz przygoto‑
wywaniu obiektów budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, wy‑
najmowania, użyczania, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi wyceny nierucho‑
mości, leasing, wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, admi‑
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi ubezpie‑
czeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo ubez‑
pieczeniowe w zakresie nieruchomości, doradztwo podatkowe, usłu‑
gi finansowe, usługi pośrednictwa i doradztwa kredytowego, usługi
wynajmowania centrów handlowych oraz powierzchni w centrach
handlowych, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowla‑
nego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi po‑
legającymi na budowie lub przygotowaniu projektów budowlanych,
usługi: remontowe, naprawy, restauracji i konserwacji budynków,
usługi doradcze dotyczące rozbudowy i konserwacji nieruchomości
zawarte w tej klasie, usługi instalacyjne w tym hydrauliczne, elek‑
tryczne, wentylacyjne, sprzątanie budynków, instalowanie i naprawa
instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, wynajem
maszyn budowlanych, doradztwo budowlane, 39 usługi w zakresie:
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania po‑
wierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowania powierzchni
na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi administrowania
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miejscami parkingowymi, wypożyczanie samochodów, pośrednic‑
two transportowe, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury, projektowanie konstrukcji, budynków, wy‑
konywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbani‑
stycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz.

(111) 306488
(220) 2017 08 08
(210) 475141
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 11
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) WINOBRANIE
(540)

2179

(540)

(531) 07.01.12, 07.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kadzidła, kosmetyki, produkty perfumeryjne, perfumy,
olejki do celów perfumeryjnych.
(111) 306491
(220) 2017 08 08
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) STECZEK MARCIN, Łętowe, PL.
(540) MONUMENT GROUP
(540)

(210) 475152

(531) 19.07.01, 05.07.10, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 33 czerwone wino, białe wino, grzane wino, wino mu‑
sujące, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży win, usługi
sprzedaży w zakresie win.
(111) 306489
(220) 2017 08 08
(210) 475144
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) GAJECKA RENATA MAŁOPOLSKI SERWIS USŁUGOWY
TRÓJKA, Wołowice, PL.
(540) Małopolski Serwis Usługowy
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czarny, brązowy
(531) 04.03.03, 11.07.07, 11.07.99, 19.01.04, 24.09.07, 26.11.03,
26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 37 sprzątanie domów, sprzątanie szpitali, sprząta‑
nie nieruchomości, usługi sprzątania, sprzątanie szkół, sprzątanie
sklepów, sprzątanie fabryk, sprzątanie hoteli, sprzątanie zakładów
przemysłowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie bu‑
dynków użyteczności publicznej, sprzątanie terenów publicznych,
sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie domów mieszkalnych,
usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, czyszczenie skór,
czyszczenie dywanów, czyszczenie okien, czyszczenie mebli, polero‑
wanie (czyszczenie), czyszczenie budynków, czyszczenie pomników,
czyszczenie basenów, czyszczenie ubrań, czyszczenie pojazdów,
czyszczenie odzieży, czyszczenie urządzeń domowych, czyszczenie
powierzchni handlowych, czyszczenie pomieszczeń domowych,
usługi czyszczenia biur, konserwacja mebli, konserwacja nierucho‑
mości, konserwacja basenów, konserwacja budynków, konserwacja
znaków, konserwacja okien, konserwacja podłóg, konserwacja sprzę‑
tu ogrodniczego, 44 pielęgnacja trawników, pielęgnacja ogrodów,
usługi pielęgnowania trawników, pielęgnowanie roślin doniczko‑
wych.
(111) 306490
(220) 2017 08 08
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) KOWALEWSKA‑MOTLIK NINA, Warszawa, PL.
(540) SENSE WARSAW

(210) 475151

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 07.01.24, 07.01.25, 07.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], ti‑
mesharing nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, wynajem
nieruchomości, wycena nieruchomości, agencje nieruchomości, finan‑
sowanie nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowa‑
nie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, wyceny finan‑
sowe nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], finansowanie
konsorcjalne nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomo‑
ści, 37 budowanie nieruchomości, konserwacja nieruchomości, sprzą‑
tanie nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nie‑
ruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości [budownictwo],
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.
(111) 306492
(220) 2017 08 09
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) JUNCZYK MICHAŁ PIOTR, Warszawa, PL.
(540) KONOPKI
(540)

(210) 475166

Kolor znaku: zielony, jasnozielony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 30 wypieki i wyroby cukiernicze, w tym m.in. ciastka i cia‑
steczka, 35 usługi w zakresie handlu, w tym m.in.: usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami cukierniczy‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy.
(111) 306493
(220) 2017 08 09
(210) 475173
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 11
(732) ECHO POLSKA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EPP
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(540)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, bloczki do
pisania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, fla‑
mastry, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych
i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania,
w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, zarządza‑
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe w tym: badania marketingowe, badania rynku, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, komputerowe bazy danych (syste‑
matyzacja danych), komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów,
księgowość, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów reklam, broszur), wynajmowanie nośników rekla‑
mowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności
obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, ekonomiczne
prognozy, fakturowanie, handlowe wyceny, rozlepianie plakatów rekla‑
mowych, reklama billboardowa, usługi sekretarskie, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy interne‑
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi związa‑
ne z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierża‑
wa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, dzierżawa ma‑
jątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biuro‑
wych i handlowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ścią‑
ganie czynszów, wycena nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc par‑
kingowych, garaży, wynajmowanie magazynów w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i han‑
dlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, re‑
zerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi,
narady], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.
(111) 306494
(220) 2017 08 09
(210) 475178
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) MORTKA AGNIESZKA, Radom, PL.
(540) Jagoda
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, w zakresie kompozycji, aranża‑
cji, miksu i masteringu utworów muzyki współczesnej, pisanie pio‑
senek, organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych, usługi
prezenterów muzyki, prowadzenie nocnych klubów, organizowanie
balów i przyjęć okolicznościowych, produkcja muzycznych progra‑
mów radiowych i telewizyjnych muzyki rozrywkowej, organizowanie
widowisk muzycznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewi‑
zyjne usługi rozrywkowe‑koncerty muzyczne, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi artystyczne estrado‑
we, usługi związane z dyskotekami.
(111) 306495
(220) 2017 08 09
(210) 475181
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) CENTROPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) POLITERM SF
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania.
(111) 306496
(220) 2017 08 09
(210) 475183
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) MORTKA PRZEMYSŁAW, Radom, PL.
(540) Brylant
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, w zakresie kompozycji, aranża‑
cji, miksu i masteringu utworów muzyki współczesnej, pisanie pio‑
senek, organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych, usługi
prezenterów muzyki, prowadzenie nocnych klubów, organizowanie
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balów i przyjęć okolicznościowych, produkcja muzycznych progra‑
mów radiowych i telewizyjnych muzyki rozrywkowej, organizowanie
widowisk muzycznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewi‑
zyjne usługi rozrywkowe‑koncerty muzyczne, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi artystyczne estrado‑
we, usługi związane z dyskotekami .

(111) 306497
(220) 2017 08 09
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ELERGIN
(540)

(210) 475187

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, pre‑
paraty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, preparaty farmaceu‑
tyczne do leczenia alergii.
(111) 306498
(220) 2017 08 09
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA PIASTOVA
(540)

(210) 475188

Kolor znaku: szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności go‑
spodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do
prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlo‑
kalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i insta‑
lacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie
instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakre‑
sie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie
budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów inży‑
nierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji
i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biuro‑
wych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomiesz‑
czeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.
(111) 306499
(220) 2017 08 10
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) SHK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Knurów, PL.
(540) SHK HOLDING
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały

(210) 475206
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 instalacje dźwigowe, ma‑
szyny dźwigowe, roboty przemysłowe, urządzenia do przenosze‑
nia i transportu, 9 instalacje elektryczne, 12 przenośniki naziemne
[transportery], 35 doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe
dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące zbywania firm,
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie strategii dla przedsię‑
biorstw, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie nabywania
przedsiębiorstw, 36 doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, zarządzanie
finansowe spółkami handlowymi, usługi oceny ryzyka inwestycyjne‑
go, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla,
37 naprawa i utrzymanie zakładów chemicznych, instalacja, konser‑
wacja i naprawa maszyn, usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
budowa mostów, budowa dróg, budowa linii kolejowych, budowa
rurociągów, budowa elektrowni wiatrowych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, usługi w zakresie instalacji elektrycz‑
nych, 42 usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, projektowanie
techniczne i doradztwo, inżynieria techniczna, opracowywanie pro‑
jektów technicznych, usługi konstrukcyjne dotyczące badań tech‑
nologicznych, doradztwo w zakresie projektów technologicznych,
inżynieria mechaniczna, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, opracowywanie projektów budowlanych, doradztwo
budowlane, projektowanie urbanistyczne, projektowanie architek‑
toniczne, projektowanie budynków, projektowanie instalacji i urzą‑
dzeń przemysłowych, opracowywanie i ocena analiz chemicznych,
oceny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i pla‑
nowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody
ściekowej, inżynieria chemiczna, wykonywanie pomiarów, wykony‑
wanie analiz chemicznych, analizy laboratoryjne, usługi monitoringu
środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
(111) 306500
(220) 2017 08 10
(210) 475230
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) GÓRECKI JAROSŁAW, Sierpc, PL.
(540) CUDOWIANKA
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty do produk‑
cji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pa‑
stylki do napojów gazowanych, soki, wody stołowe, wody smakowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napo‑
je bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperi‑
tify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody
butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne w proszku, napoje wzbo‑
gacone witaminami i minerałami, węglowodanowe.
(111) 306501
(220) 2017 08 10
(210) 475231
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) GÓRECKI JAROSŁAW, Sierpc, PL.
(540) Magnezjana
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty do produk‑
cji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pa‑
stylki do napojów gazowanych, soki, wody stołowe, wody smakowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napo‑
je bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperi‑
tify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody
butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne w proszku, napoje wzbo‑
gacone witaminami i minerałami, węglowodanowe.
(111) 306502
(220) 2017 08 10
(210) 475248
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) BRACKA JESIEŃ
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(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do
celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 41 organizowanie
festiwali, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, rozrywko‑
wych, edukacyjnych i kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie
koncertów muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycz‑
nych na żywo, imprezy kulturalne, prowadzenie i organizowanie
imprez edukacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, realizacja imprez rozrywkowych na żywo,
organizowanie konkursów, organizowanie konkursów w celach roz‑
rywkowych i edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednic‑
twem Internetu, organizowanie festynów w celach kulturalnych, re‑
kreacyjnych, rozrywkowych i edukacyjnych, informacja o imprezach
rozrywkowych.

(111) 306503
(220) 2017 08 11
(210) 475265
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) Shenzhen Yongliansheng Hardware Plastic Co., Ltd.,
Shenzhen, CN.
(540)
(540)

(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 złączki rur metalowe, okucia stosowane w budownic‑
twie, metalowe, złącza kabli metalowe [nieelektryczne], sprzączki
z metali nieszlachetnych, okucia metalowe do mebli, drobne wyroby
metalowe, kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], skrzyn‑
ki na listy metalowe, sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [me‑
talowa], dzieła sztuki z metali nieszlachetnych.
(111) 306504
(220) 2017 08 11
(210) 475266
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) TIANZEXIN INDUS TRIAL INVESTMENT Co.,Ltd.,
Tangxia Town, CN.
(540) stonet
(540)

(531) 27.05.01, 07.11.25, 24.17.05
(510), (511) 9 sprzęt peryferyjny do komputerów, anteny, modemy,
puszki odgałęźne [elektryczność], transpondery, urządzenia do komu‑
nikacji wewnętrznej, tablice połączeń, kable elektryczne, przewody
elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne].
(111) 306505
(220) 2017 08 11
(210) 475282
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAM
(510), (511) 36 usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone
poprzez stronę internetową, usługi płacenia rachunków online, usłu‑
gi finansowania, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, udostępnianie informacji finanso‑
wych za pośrednictwem strony internetowej, indywidualne plano‑
wanie finansowe, zarządzanie postanowieniami finansowymi, usługi
w zakresie planowania finansowego, szacunki w celach finansowych,
nagradzanie za realizację planów finansowych, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie
karty członkowskiej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organi‑
zacja zbiórek.
(111) 306506
(220) 2017 08 11
(210) 475283
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) MAM
(540)

(540) NOWY ŚWIAT RESTAURANT & COCKTAIL BAR
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.22, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone
poprzez stronę internetową, usługi płacenia rachunków online, usłu‑
gi finansowania, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, udostępnianie informacji finanso‑
wych za pośrednictwem strony internetowej, indywidualne plano‑
wanie finansowe, zarządzanie postanowieniami finansowymi, usługi
w zakresie planowania finansowego, szacunki w celach finansowych,
nagradzanie za realizację planów finansowych, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie
karty członkowskiej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organi‑
zacja zbiórek.
(111) 306507
(220) 2017 08 11
(210) 475289
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przywory, PL.
(540) TERRAFOND
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 07.01.08, 07.01.24, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 folie na bazie tworzywa sztucznego i/lub metalu,
do celów izolacyjnych, izolujących, uszczelniających. Izolacji dźwię‑
kowej i do zamykania, folie fundamentowe, geowłókniny, geokom‑
pozyty, do zabezpieczenia i izolacji ścian fundamentowych, izolacji
poziomej budynków, stabilizacji gruntów, drenaży oraz budowy
dachów zielonych i tarasów na dachach zielonych, folie i membrany
izolacyjne stosowane w budownictwie i rolnictwie, folie ogrodnicze.
(111) 306508
(220) 2017 08 11
(210) 475290
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) KEŃSKI MICHAŁ RESTAURACJA PAPU, Warszawa, PL.
(540) PAPU
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubowe w formie rozrywki lub nauczania,
nocny klub, organizowanie przyjęć, rozrywka, 43 bary, bary szybkiej
obsługi, kafeterie, kantyny, kawiarnie, restauracje, restauracje samo‑
obsługowe, przygotowanie dań na zamówienie i dostarczanie do
domu, hotele, domy turystyczne.
(111) 306509
(220) 2017 08 11
(210) 475293
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) EPILAC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mia‑
nowicie leki przeciwpadaczkowe.
(111) 306510
(220) 2017 08 11
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) NOWY ŚWIAT 63 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
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(210) 475297

(531) 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubowe w formie rozrywki lub nauczania,
nocny klub, organizowanie przyjęć, rozrywka, 43 bary, bary szybkiej
obsługi, kafeterie, kantyny, kawiarnie, restauracje, restauracje samo‑
obsługowe, przygotowanie dań na zamówienie i dostarczanie do
domu, hotele, domy turystyczne.
(111) 306511
(220) 2017 08 14
(210) 475322
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) CASANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce, PL.
(540) casani.eu
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa książek, książek audio, ga‑
zet, podręczników, multimediów, filmów, sprzedaż detaliczna i hurtowa
artykułów: e‑gazety, e‑podręczniki, e‑książki, e‑książki audio, literatura
obcojęzyczna, mebli, wyposażenia biurowego, sprzedaż usługi rekla‑
my na stronie internetowej, usługi prowadzenia detalicznej i hurtowej
sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu oraz usługi
sprzedaży wysyłkowej i katalogowej książek, audiobooków, e‑booków,
programów komputerowych, w tym oprogramowania do odtwarza‑
nia e‑booków, filmów, czytników e‑booków i tabletów, sprzętu kom‑
puterowego, produktów dekoracyjnych, mebli, artykułów biurowych
i papierniczych, artykułów szkolnych, akcesoriów do domu, produktów
elektronicznych, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni z książkami, au‑
diobookami, e‑bookami, programami komputerowymi, w tym oprogra‑
mowaniem do odtwarzania e‑booków, filmami, czytnikami e‑booków
i tabletami, sprzętem komputerowym, produktami dekoracyjnymi, ar‑
tykułami biurowymi i papierniczymi, artykułami szkolnymi, akcesoriami
do domu, produktami elektronicznymi, usługi marketingowe, usługi po‑
średnictwa w handlu, badania marketingowe, zarządzanie działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy to‑
warów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów
reklamowych, sponsorowanych, kolportaż próbek, druków, prospek‑
tów, broszur, reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja upominków
reklamowych, reklama korespondencyjna, organizowanie w celach re‑
klamowych konkursów z nagrodami, agencje reklamowe, reklama on‑
line za pośrednictwem sieci komputerowej, badania rynku, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, usługi prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, public relations, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu rekla‑
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrze‑
ni reklamowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.
(111) 306512
(220) 2017 08 14
(210) 475325
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) CHRABAŁOWSKA PAULINA DOROTA, Warszawa, PL.
(540) Serene Nexus
(510), (511) 9 urządzenia do transmisji.
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(111) 306513
(220) 2017 08 16
(210) 475335
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) SKOWROŃSKI JAROSŁAW, Radom, PL.
(540) INŻYNIERIA PYSZNOŚCI
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 306514
(220) 2017 08 16
(210) 475338
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) KAŹMIERCZAK JAKUB ANDRZEJ, Żyrardów, PL.
(540) POLISH GIRL
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.07
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 306515
(220) 2017 08 16
(210) 475356
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) CENTRUM NAUKOWO‑BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów k.Otwocka, PL.
(540) EVARIS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 03.05.07, 03.05.28, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrane oprogramowanie komputerowe, 41 szkole‑
nia, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, powie‑
lanie oprogramowania, wypożyczanie oprogramowania, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 306516
(220) 2017 08 16
(210) 475359
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) CENTRUM NAUKOWO‑BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów k.Otwocka, PL.
(540) Ratif RISK ASSESSMENT TOOLBOX industrial facilities
(540)

(531) 03.05.07, 03.05.28, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane oprogramowanie komputerowe, 41 szkole‑
nia, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, powie‑
lanie oprogramowania, wypożyczanie oprogramowania, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 306517
(220) 2017 08 16
(210) 475375
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) HAASE ANDRZEJ, Iława, PL.
(540) D’SENIS
(510), (511) 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowa‑
nie wykonanych elementów.
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(111) 306518
(220) 2017 08 16
(210) 475378
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) MONIAK JUSTYNA, Radomsko, PL.
(540) ALIGIS
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, belki metalowe, barierki
bezpieczeństwa na drogach metalowe, blacha stalowa ocynowana,
blacha [płyty, arkusze], bramy metalowe, drut aluminiowy, drut kol‑
czasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, drut
ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego],
drut żelazny, płyty do drzwi metalowych, drzwi metalowe, gwoź‑
dzie, gwoździe z szeroką główką [ćwieki], haki do wieszania ubrań,
metalowe, haki metalowe, kajdanki, kątowniki stalowe, materiały
kolejowe metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, konstruk‑
cje metalowe, szkielety ramowe jako konstrukcje metalowe do
zastosowania w budownictwie, konstrukcje metalowe do zastoso‑
wania w budownictwie, konstrukcje stalowe do zastosowania w bu‑
downictwie, kosze samowyładowcze niemechaniczne metalowe,
kratownice metalowe, kratownice (kładki) metalowe, kraty (ruszty)
metalowe, liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe, łańcu‑
chy zabezpieczające, metalowe, maszty (słupy) metalowe, materia‑
ły konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownic‑
twa, metalowe, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone,
metale w formie sproszkowanej (metale sproszkowane), metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, drut z miedzi nieizolowany,
pierścienie z miedzi, miedź surowa lub półprzetworzona, nakrętki
metalowe, napinacze drutu metalowe (zaciski naprężające), napi‑
nacze taśm metalowych (zaciski naprężające), pręty (słupki) ogro‑
dzeniowe metalowe, siatka druciana (cienka), słupy metalowe,
słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, słupy ogłoszeniowe
metalowe, słupy [podpory] metalowe, rury spustowe metalowe,
stal lub surówka, stal surowa lub półprzetworzona, stopnie scho‑
dów metalowe, ścianki z pali, metalowe (palisady), śruby metalowe,
taśma stalowa, urządzenie odstraszające ptaki poruszane wiatrem
metalowe, zaciski (klamry) metalowe, zbiorniki metalowe, znaki
drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, 35 audyt, bada‑
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistycz‑
ne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, analiza kosz‑
tów, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar‑
czej, outsourcing [doradztwo handlowe], ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnem, po‑
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemy‑
słowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 anali‑
zy finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
finansowe, pożyczki [finansowanie], wycena finansowa w zakresie
ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości .
(111) 306519
(220) 2017 08 16
(210) 475381
(151) 2018 01 24
(441) 2017 09 25
(732) VENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pajęczno, PL.
(540) Vivienne
(510), (511) 25 bielizna damska, stroje kąpielowe.
(111) 306520
(220) 2017 08 16
(210) 475385
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) PIASNA‑MARUSZEWSKA AGNIESZKA, Poznań, PL.
(540) STILNOVISTI
(540)

(531) 04.03.01, 27.05.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], destylowane
napoje, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, whisky, wódka.
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(111) 306521
(220) 2017 08 16
(210) 475386
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) PIASNA‑MARUSZEWSKA AGNIESZKA, Poznań, PL.
(540) STILNOVISTI
(540)
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(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Bank Zachodni WBK, bank jaki chcesz
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobil‑
nych, 36 usługi bankowe.
(111) 306527
(220) 2017 08 16
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kitty
(540)

(210) 475410

Kolor znaku: szary
(531) 04.03.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], destylowane
napoje, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, whisky, wódka.
(111) 306522
(220) 2017 08 16
(210) 475395
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Gardłominki
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj‑
nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe, 30 wyroby cukiernicze i słody‑
cze, lody, cukier, miód, melasa, cukierki, batony, gumy do żucia, lizaki.
(111) 306523
(220) 2017 08 16
(151) 2018 01 24
(441) 2017 09 25
(732) STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DIONE
(540)

(210) 475401

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.02.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 alarmy.
(111) 306524
(220) 2017 08 16
(210) 475402
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) CIĘŻKOWSKI ZBIGNIEW NOVMAX, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) Novmax
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
17 tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji.

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, różowy, żółty
(531) 03.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 karmy i przysmaki dla kotów.
(111) 306528
(220) 2017 08 16
(210) 475413
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 25
(732) MONDIAL MONTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) Gelteo
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 306529
(220) 2015 05 19
(151) 2017 06 23
(441) 2015 08 31
(732) Heineken Brouwerijen B.V., Amsterdam, NL.
(540) STRONGBOW CYDR JABŁKOWY
(540)

(531) 05.07.13, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 306530
(220) 2017 03 06
(151) 2017 12 07
(441) 2017 08 07
(732) DZIEMIANOWICZ MICHAŁ, Białystok, PL.
(540) COOKING law
(540)

(111) 306525
(220) 2017 08 16
(210) 475403
(151) 2018 01 24
(441) 2017 09 25
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Bank Zachodni WBK, bankuję jak chcę
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobil‑
nych, 36 usługi bankowe.
(111) 306526
(151) 2018 01 24

(220) 2017 08 16
(441) 2017 09 25

(210) 475405

(210) 442684

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 08.01.09, 08.01.10, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13

(210) 468477
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(510), (511) 30 angielskie muffiny, babeczki, babki Panettone,
brownie, bagietki, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, bezy,
biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, cantucci, chleb, ciasta, ciastka,
ciasteczka, ciasto do: pieczenia, kruche, filo, francuskie, cukierki, cu‑
kier, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, czekolada, czekoladki, czipsy
zbożowe, dania gotowe zawierające makaron, dekoracje cukiernicze
do ciast, desery lodowe, dropsy owocowe, eklerki, gofry, ekstrakty
przypraw, esencje do gotowania, empanada, herbatniki, gotowe de‑
sery, herbata, jabłka w cieście, karmelki, kakao, kasze, kanapki, kawa,
krakersy, krówka, kremy budyniowe curstand, lizaki, lasagne, lód, lo‑
dowe wyroby cukiernicze, lody, lukier, mąka, makarony, marcepan,
mieszanki ciasta, miód, musy, naleśniki, napoleonki, nugat, orzechy
w czekoladzie, pączki, pastylki, pizza, placki, piernik, polewy, pralinki,
przekąski, przyprawy, ptysie, słodycze.

(111) 306531
(220) 2017 08 17
(210) 475432
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) KAULIN MANUFACTURING CO., LTD., Tajpej, TW.
(540) SiRUBA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do szycia, części maszyn do szycia, stoły do
maszyn, podstawy [statywy] maszyn, siłowniki do maszyn do szy‑
cia, skrzynki sterownicze do maszyn do szycia, rozruszniki silników,
regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elek‑
trycznych, napędy pedałowe do maszyn do szycia, silniki napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do ma‑
szyn i silników, maszyny dla włókiennictwa, prasownice, maszyny do
uszczelniania do celów przemysłowych, maszyny dziewiarskie, silni‑
ki, inne niż do pojazdów lądowych, maszyny do obrębiania, maszyny
do zszywania, owerloki, 9 programy komputerowe nagrane, kodery
magnetyczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], karty inteli‑
gentne [karty z układem scalonym], podkładki pod myszy kompute‑
rowe, pamięci zewnętrzne usb, aplikacje komputerowe do pobrania,
roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, suwaki
logarytmiczne, liczniki, mierniki, wskaźniki ilości, miarki [przyrządy
miernicze], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, na‑
dajniki sygnałów elektronicznych, urządzenia do komunikacji we‑
wnętrznej, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
sygnałami, urządzenia monitorujące, elektryczne, przyrządy pomia‑
rowe, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, licz‑
niki obrotów, wzbudniki elektryczne, układy scalone, skrzynki rozga‑
łęźne [elektryczność], przełączniki elektryczne, pulpity rozdzielcze
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], urządzenia do
kontroli i regulacji ciepła, skrzynki sterownicze do maszyn do szycia,
35 pokazy towarów, reklama, agencje informacji handlowej, badania
rynku, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania mar‑
ketingowe, zarządzanie handlowe w zakresie licencjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, zapy‑
tania dotyczące działalności gospodarczej, obsługa i wycena przetar‑
gów, usługi agencji importowo‑eksportowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za‑
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi marke‑
tingowe.
(111) 306532
(220) 2017 08 17
(210) 475436
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) DRANKA MARZENA, Kraków, PL.
(540) MIAROLOGIA
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, notesy, artykuły
piśmiennicze, książki edukacyjne, czasopisma [periodyki], ekierki do
rysowania, fotografie [wydrukowane], gumki do ścierania, karty do
kolekcjonowania, inne niż do gier, kątowniki kreślarskie, klamerki,
klipsy do papieru, komiksy, książki, linijki rysownicze [kreślarskie],
makiety architektoniczne, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkolenio‑
we i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [mate‑
riały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, ołówki, ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], pantografy [przyrządy kreślarskie],
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pióra i długopisy [artykuły biurowe], prospekty, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania,
publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, rysunki, za‑
kreślacze, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pi‑
sania lub rysowania, 41 warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, warsz‑
taty edukacyjne dla dzieci, doradztwo zawodowe, fotoreportaże,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidu‑
alne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi‑
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on‑line elek‑
tronicznych książek i czasopism, usługi w zakresie opracowania gra‑
ficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami,
usługi projektowania architektonicznego, doradztwo projektowe,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projek‑
towanie urbanistyczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], two‑
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi
architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, wzornictwo przemysłowe.

(111) 306533
(220) 2017 08 17
(210) 475451
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) THE GLEASON WORKS, Rochester, US.
(540) WEDG‑AC
(510), (511) 7 frezy do produkcji kół zębatych i innych wyrobów zę‑
batych, elementy narzędzi tnących do kół zębatych, zwłaszcza noże
i głowice frezowe do obróbki uzębień oraz części do nich.
(111) 306534
(220) 2017 08 17
(210) 475452
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) RUNAPLAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie preparaty
sercowo‑naczyniowe.
(111) 306535
(220) 2017 08 17
(210) 475453
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) THE GLEASON WORKS, Rochester, US.
(540) RIDG‑AC
(510), (511) 7 frezy do produkcji kół zębatych i innych wyrobów zę‑
batych, elementy narzędzi tnących do kół zębatych, zwłaszcza noże
i głowice frezowe do obróbki uzębień oraz części do nich.
(111) 306536
(220) 2017 08 17
(210) 475458
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
KOMUNIKACJI RP ZARZĄD KRAJOWY, Warszawa, PL.
(540) INTER MODAL
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy,
czerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 26.02.05, 26.02.07, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro‑
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa‑
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu‑
kacyjnych.
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(111) 306537
(220) 2017 07 22
(210) 474460
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) TYSAND SPÓŁKA JAWNA J. KRAWCZYKIEWICZ J SOWIŃSKI,
Gdańsk, PL.
(540) TYSAND
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do glazury, terakoty, kamionki, mozaiki, kamienia
naturalnego, emulsja do gruntowania podłoży betonowych, gazo‑
betonowych, płyt gipsowo‑kartonowych, powierzchni ceglanych,
na wyprawy elewacyjne, emulsja do likwidacji nalotów powstałych
z osadzania glonów i grzybów, emulsja do zabezpieczenia elewa‑
cji na etapie zatapiania siatki, gluten, składniki do gwintowania, iły,
gliny, kleje do celów przemysłowych, preparaty do klejenia, grunto‑
wania, środki do konserwacji betonu, cementu, cegieł, 19 ścierniwa
i kruszywa budowlane z odkrywki i z rzek, posypki, posypki papowe,
posypki mineralne bazowe do zapraw budowlanych, zaprawa mu‑
rarska do ścian konstrukcyjnych działowych, fundamentów, sklepień
z cegieł i pustaków oraz bloczków, zaprawa murarska sucha do na‑
kładania maszynowego i ręcznego, zaprawa wyrównująca, zaprawa
klejowa do styropianu w dociepleniach ścian, do mocowania płyt
styropianu na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, do zabezpie‑
czania siatki w dociepleniach ścian, narzut tynkarski mrozoodporny,
do nakładania na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne ręcznie
i maszynowo, narzut tynkarski, tynk agregatowy, tynki cienkowar‑
stwowe dekoracyjne, wylewka betonowa wykonywania posadzek,
podłoży betonowych oraz do wypełniania ubytków i szczelin wy‑
lewka betonowa uplastyczniona do agregatów, wylewka szybko
wiążąca, wylewka samoniwelująca nierówności duże i małe, grube
i cienkie, wylewka zbrojona, asfalt, betonowe elementy budowlane,
bitumiczne produkty dla budownictwa, wyroby kamieniarskie, ka‑
mień, kamień budowlany, karton bitumiczny, materiały budowlane,
zaprawa cementowa do układania glazury i terakoty, narzut tyn‑
karski cementowy „szpryc”, wylewka betonowa, zaprawa tynkarska
cementowo‑wapienna, ognioodporne powłoki cementowe, spoiwa
do murów, żużel stosowany jako materiał budowlany, 37 prowa‑
dzenie usług w zakresie: budowa pawilonów i sklepów targowych,
informacja budowlana w zakresie materiałów i stosowania techno‑
logii, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego i maszyn
budowlanych, informacja o naprawach budowlanych, izolowanie
przed wilgocią i przemarzaniem budynków, usługi eksploatacji ka‑
mieniołomów kamieniarstwo, tynkowanie, uszczelnianie budynków,
murowanie, zabezpieczanie przed wilgocią.
(111) 306538
(220) 2017 08 18
(210) 475486
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) GANNET GUARD SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GANDNA
(510), (511) 9 systemy i oprogramowanie do systemów sensorycz‑
nych, systemy i oprogramowanie do systemów nawigacji satelitar‑
nej do pojazdów, czujniki i detektory, czujniki do biochipów, zdalne
czujniki do pojazdów, czujniki i alarmy do monitorowania pojazdów,
urządzenia zdalnego sterowania, piloty zdalnego sterowania, nadaj‑
niki zdalnego sterowania, mechanizmy zdalnego sterowania, zdalne
urządzenia do monitorowania, urządzenia zdalnego sterowania do
obsługi alarmów w pojazdach, interfejsy dla urządzeń lokalizują‑
cych z wykorzystaniem satelitarnych sygnałów pozycjonujących,
programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami
lub sieciami komputerowymi, oprogramowanie komputerowe do
pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i lokalizowania
pojazdów, sprzęt komputerowy do transmisji, przetwarzania, roz‑
powszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia elektroniczne
stosowane do lokalizowania zagubionych przedmiotów wykorzy‑
stujące system globalnego pozycjonowania lub sieci do komunikacji
komórkowej, 38 zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów
przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalne‑
go wglądu, elektryczna transmisja danych w ramach światowej sieci
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zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, 39 usłu‑
gi w zakresie ustalania położenia pojazdów, usługi śledzenia i lokali‑
zacji pojazdów, 45 znakowanie identyfikacyjne pojazdów w celach
bezpieczeństwa, usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, usługi
monitoringu i ochrony pojazdów.

(111) 306539
(220) 2017 08 18
(210) 475487
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA
PAWŁA II KRAKÓW‑BALICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice, PL.
(540) KRAKÓW AIRPORT im. Jana Pawła II
(540)

Kolor znaku: ciemnogranatowy, jasnozielony, biały
(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyj‑
ne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia nawigacyjne
GPS, przyrządy nawigacyjne, urządzenia i instrumenty sygnalizacyj‑
ne, monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], rękawy ewaku‑
acyjne [urządzenia ratownicze], 12 pojazdy, urządzenia do porusza‑
nia się w powietrzu, na lądzie, po wodzie, 35 reklama, zarządzanie
przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, usługi
w zakresie administracji biurowej, administrowanie działalnością go‑
spodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi w zakresie rekla‑
my, usługi prowadzenia sklepów w zakresie towarów spożywczych
i ogólnoprzemysłowych, usługi administracyjne w zakresie odpraw
celnych, usługi administrowania lotniskami, usługi zarządzania
sprzedażą, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, 36 usługi w zakresie: administrowa‑
nia nieruchomościami, pośrednictwa w zakresie finansów, wyna‑
jem pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, usługi finansowe związane z lotniskami, 37 usługi
w zakresie obsługi i naprawy samochodów, obsługi i naprawy samo‑
lotów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, budowa par‑
kingów wielopoziomowych, czyszczenie pasów startowych lotnisk,
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy
obiektów lotniskowych, konserwacja i naprawy budynków, 39 usłu‑
gi transportu powietrznego i samochodowego, transportu autobu‑
sowego, biur turystycznych, czarterowania, dostarczania towarów,
dystrybucji energii, dystrybucji towarów, dystrybucji wody, frachtu,
pośrednictwa frachtowego, informacji o transporcie, magazynowa‑
nia, wynajmowania magazynów, wynajmu miejsc parkingowych,
organizowania podróży, organizowania wycieczek, pakowania towa‑
rów, wynajmowania pojazdów, rezerwacji miejsc podróży, składowa‑
nia towarów, spedycji, taksówek, informacji o transporcie, transportu
pasażerskiego, tranzytu, rezerwowania miejsc na wycieczki, przeła‑
dunku towarów, usługi lotniskowe, usługi odprawy lotniskowej pasa‑
żerów, udostępnianie obiektów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa,
usługi kontroli ruchu lotniczego, załadunek i rozładunek samolotów,
holowanie samolotów, organizowanie samolotowego transportu
pasażerskiego, rezerwacja miejsc na podróż samolotem, wynajem
garaży i miejsc parkingowych, usługi parkingowe, rezerwacja miejsc
parkingowych przy lotniskach, usługi (naziemnej) kontroli ruchu dla
lotnictwa, udzielanie informacji nawigacyjnych związanych z lotnic‑
twem, usługi nawigacji lotniczej, obsługa bagażowa na lotniskach,
usługi odprawiania bagażu, usługi w zakresie przechowywania
bagażu, tymczasowe przechowywanie rzeczy osobistych, usługi
odprawy lotniskowej pasażerów, usługi planowania lotów, udzie‑
lanie informacji dotyczących lotu, składowanie paliw lotniczych,
doradztwo w zakresie transportu lotniczego, usługi hangarowania
statków powietrznych, usługi w zakresie przechowywania statków
powietrznych, 41 organizacja szkoleń, przygotowywanie, organizo‑
wanie i prowadzenie konferencji i kongresów, zawodowe szkolenia
związane z transportem i transportem powietrznym, usługi dorad‑
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, 42 usługi badań technicznych, konsul‑
tacje techniczne w dziedzinie techniki lotniczej, 43 usługi w zakresie
barów, barów szybkiej obsługi (snack bary), hoteli, kawiarni, restau‑
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racji, moteli, pensjonatów, rezerwacji hotelowych, cateringu, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, wy‑
pożyczanie mebli na konferencje.

(111) 306540
(220) 2017 08 18
(210) 475488
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) BANAPLAK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie preparaty
sercowo‑naczyniowe.
(111) 306541
(220) 2017 08 21
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) MARTYNIAK RUSŁAN, Warszawa, PL.
(540) M MADEGRO
(540)

(210) 475495

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.02.07, 26.04.05, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.21,
29.01.12
(510), (511) 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług pozwalają‑
ce 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 akwizyto‑
rów, z katalogu różnych artykułów lub usług, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa‑
jąc środków telekomunikacji oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie takim, jak: komputery, sprzęt RTV i AGD, sprzęt i wyposa‑
żenie biur, sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz części i ak‑
cesoria do nich, elektronarzędzia domowe i ogrodnicze, pieczywo,
wyroby ciastkarskie i cukiernicze, żywność, napoje alkoholowe i bez‑
alkoholowe, meble, meble ogrodowe, rośliny, obrazy, książki, ebooki,
filmy, zabawki, gry komputerowe, kosmetyki, środki czystości, arty‑
kuły gospodarstwa domowego, odzież, galanteria i dodatki, artykuły
i karma dla zwierząt, akcesoria sportowe, odzież i sprzęt sportowy
i turystyczny, akcesoria i wyposażenie do samochodów oraz moto‑
cykli, części i narzędzia do samochodów, rowery oraz akcesoria do
rowerów, usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach detalicznych,
za pomocą Internetu oraz sprzedaż wysyłkowa komputerów, urzą‑
dzeń 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, me‑
bli ogrodowych, elektronarzędzi domowych i ogrodniczych, sprzętu
wypoczynkowego 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, ad‑
ministrowanie 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, usłu‑
gi odnawiania mieszkań, instalowanie osprzętu i akcesoriów w po‑
mieszczeniach mieszkalnych, renowacja i naprawa budynków, kon‑
serwacja 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, wy‑
syłka towarów, transport towarów.
(111) 306542
(220) 2017 08 21
(210) 475516
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Detricalcin
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.

(111) 306543
(220) 2017 08 21
(210) 475517
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Duofemin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.
(111) 306544
(220) 2017 08 21
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEKARZE NA START
(540)

(210) 475523

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.11.12
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, na‑
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa‑
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi‑
medialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapi‑
sywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy
komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do po‑
brania, magnesy dekoracyjne, 35 usługi w zakresie reklamy: or‑
ganizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu,
usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw, lokowanie pro‑
duktu, usługi merchandisingu, usługi prowadzenia sklepu i hur‑
towni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży, obuwia, nakryć
głowy, artykułów piśmiennych i biurowych, książek, czasopism,
gazet, katalogów, plakatów, albumów, podręczników, fotografii,
kalendarzy, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów
szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, sprzętów gospodar‑
stwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, w tym za pośred‑
nictwem Internetu (sklep internetowy), plecaków, toreb, portfeli
oraz innych artykułów służących do przenoszenia, galanterii skó‑
rzanej, parasoli, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i ta‑
śmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, znacz‑
ków z logo, artykułów sportowych i gimnastycznych, zabawek,
samochodowych osłon przeciwsłonecznych, ozdób świątecz‑
nych, urządzeń do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu,
słuchawek, akcesoriów do telefonów komórkowych i aparatów
fotograficznych, artykułów kuchennych i gospodarstwa domo‑
wego, zastawy stołowej, wyrobów szklanych, porcelanowych i ce‑
ramicznych, akcesoriów dla zwierząt, wód perfumowanych i per‑
fum, świec zapachowych, napojów bezalkoholowych, żywności,
w tym słodyczy, usługi prowadzenia sprzedaży wyżej wymienio‑
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo
‑ ozdobnym, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozryw‑
kowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie
on‑ line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informa‑
cji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwię‑
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ku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez
Internet, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sporto‑
wych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, maga‑
zynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyj‑
nej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali,
realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, usługi au‑
tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie
wybranym przez odbiorcę, seriale nadawane za pośrednictwem
telewizji satelitarnej.

(111) 306545
(220) 2017 08 21
(210) 475524
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEKARZE NA START
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, nagra‑
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przysto‑
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od‑
twarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry kom‑
puterowe, urządzenia do nagry wania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for‑
mie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mo‑
bilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla ra‑
dia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów
i wystaw, lokowanie produktu, usługi merchandisingu, usługi prowa‑
dzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biurowych, książek,
czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów, podręczników,
fotografii, kalendarzy, materiałów dla artystów i do rysowania, mate‑
riałów szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, sprzętów gospodar‑
stwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, w tym za pośrednic‑
twem Internetu (sklep internetowy), plecaków, toreb, portfeli oraz
innych artykułów służących do przenoszenia, galanterii skórzanej,
parasoli, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i taśmy z na‑
niesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, znaczków z logo,
artykułów sportowych i gimnastycznych, zabawek, samochodo‑
wych osłon przeciwsłonecznych, ozdób świątecznych urządzeń do
odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, słuchawek, akcesoriów
do telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych, artykułów
kuchennych i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, wyro‑
bów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów dla zwie‑
rząt, wód perfumowanych i perfum, świec zapachowych, napojów
bezalkoholowych, żywności, w tym słodyczy, usługi prowadzenia
sprzedaży wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo‑ ozdobnym, 41 usługi rozrywki i nauczania:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radio‑
wych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarcza‑
nie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi‑
zji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on‑line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie
informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyj‑
nych, imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez
Internet, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, cza‑
sopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie roz‑
rywki w postaci seriali telewizyjnych, usługi automatycznego zapi‑
sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior‑
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
seriale nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej .

Nr 6/2018

(111) 306546
(220) 2017 08 21
(210) 475539
(151) 2018 01 26
(441) 2017 10 09
(732) IWAŃCZUK PRZEMYSŁAW FRUIT AGENCJA REKLAMY,
Wrocław, PL.
(540) Fruit
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe i promocyj‑
ne, usługi public relations, produkcja filmów reklamowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiałów reklamo‑
wych, 42 projektowanie opakowań, usługi graficzne, wzornictwo
przemysłowe, doradztwo w zakresie projektowania stron interne‑
towych.
(111) 306547
(220) 2017 08 22
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin, PL.
(540) na miarę radaway
(540)

(210) 475552

Kolor znaku: ciemnoszary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, akcesoria ła‑
zienkowe, umywalki, 19 brodziki zrobione z materiałów niemetalo‑
wych, niemetalowe przenośne kabiny.
(111) 306548
(220) 2017 08 22
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin, PL.
(540) grawer radaway
(540)

(210) 475553

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, akcesoria ła‑
zienkowe, umywalki, 21 nieprzetworzone lub półprzetworzone
szkło, szkło mleczne.
(111) 306549
(220) 2017 08 22
(151) 2018 01 26
(441) 2017 10 02
(732) RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin, PL.
(540) iridum
(540)

(210) 475559

Kolor znaku: szary, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, akcesoria ła‑
zienkowe, umywalki, 19 brodziki zrobione z materiałów niemetalo‑
wych, niemetalowe przenośne kabiny.
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(111) 306550
(220) 2017 08 22
(210) 475566
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) ŚWITAŁA TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE TAD‑LEN, Wydawy, PL.
(540) TAD‑LEN
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, ma‑
szyny rozpylające, opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze upraw,
opryskiwacze [maszyny rolnicze] rolnicze, opryskiwacze rolnicze
[części maszyn], opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze
ogrodnicze [części maszyn], opryskiwacze w postaci przyczepek,
opryskiwacze do montowania na przyczepach, opryskiwacze do
montowania na traktorach, pompy [maszyny], pompy [części maszyn
lub silników], siewniki (maszyny), wały do maszyn, sterowniki hydrau‑
liczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników
i maszyn, tłoki [części maszyn lub silników], zbiorniki wyrównawcze
[części maszyn], narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym.
(111) 306551
(220) 2017 08 23
(210) 475634
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) MIJACZEWSKA MARITE MIJA ARTS, Olkusz, PL.
(540) MijaCulture
(510), (511) 25 odzież, odzież ciążowa, odzież damska, odzież mę‑
ska, odzież dziecięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież
sportowa, odzież wieczorowa, artykuły odzieżowe w stylu sporto‑
wym, nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, apaszki [chust‑
ki], podkoszulki, koszulki polo, bluzki, bluzy, body, bolerka, dresy,
bluzki z krótkimi rękawami, T‑shirty z krótkim rękawem, golfy,
kombinezony, koszule, bluzy z kapturem, swetry, legginsy, jeansy,
topy, tuniki, kurtki, płaszcze, spodnie, spodenki, sukienki, spódni‑
ce, kostiumy kąpielowe, koszule nocne, szlafroki, bielizna, piżamy,
skarpetki, pasy, paski, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online
w zakresie następujących towarów: odzież, odzież ciążowa, odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież codzienna, odzież
rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, artykuły odzie‑
żowe w stylu sportowym, nakrycia głowy, czapki i czapeczki spor‑
towe, apaszki [chustki], podkoszulki, koszulki polo, bluzki, bluzy,
body, bolerka, dresy, bluzki z krótkimi rękawami, T‑shirty z krótkim
rękawem, golfy, kombinezony, koszule, bluzy z kapturem, swetry,
legginsy, jeansy, topy, tuniki, kurtki, płaszcze, spodnie, spodenki,
sukienki, spódnice, kostiumy kąpielowe, koszule nocne, szlafroki,
bielizna, piżamy, skarpetki, pasy, paski.
(111) 306552
(220) 2017 08 23
(210) 475646
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) TEX YEAR INDUSTRIES INC., New Taipei City, TW.
(540) TEX YEAR
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, spoiwa do celów prze‑
mysłowych, kleje do obuwia, poliuretany, wiskoza, spoiwa do napra‑
wy stłuczonych przedmiotów.
(111) 306553
(220) 2017 08 23
(210) 475652
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy‑Ornasowo, PL.
(540) Planta food to grow
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(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orze‑
chy i nasiona roślin strączkowych, dżemy, galaretki, pasty owocowe,
przetwory owocowe, 30 pasty czekoladowe zawierające orzechy,
wypieki, wyroby cukiernicze, desery, batony zbożowe i energetycz‑
ne, miód, słodkie pasty do smarowania, płatki śniadaniowe zawiera‑
jące miód, słodycze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, orzechy, orzechy świeże, orzechy.
(111) 306554
(220) 2017 08 24
(210) 475687
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wysogotowo, PL.
(540) CLICKOLA
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
takich towarów jak: kosmetyki oraz środki higieniczne dla dzieci,
elektronarzędzia, elektryczne sokowirówki, wyciskarki, elektryczne
miksery, domowe elektryczne blendery, elektryczne mopy parowe,
wkrętarki elektryczne, kosiarki, elektryczne narzędzia ogrodnicze,
kosiarki, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, podkaszarki elek‑
tryczne, podkaszarki spalinowe, nożyce elektryczne, dmuchawy do
liści, glebogryzarki, szlifierki, piły ręczne, elektryczne, elektryczne
piły łańcuchowe, piły z napędem mechanicznym, polerki elektryczne,
spawarki, odkurzacze do celów przemysłowych, generatory prądu,
sprężarki, pompy, kompresory i wentylatory, kompresory jako części
maszyn i silników, nożyce pneumatyczne, nożyce ręczne elektrycz‑
ne, elektryczne młoty udarowe, hydrofory, narzędzia ogrodnicze
z napędem mechanicznym, narzędzia ogrodnicze z napędem elek‑
trycznym, narzędzia ogrodnicze z napędem pneumatycznym, piły
[narzędzia ręczne], klucze płaskie, klucze imbusowe, klucze francu‑
skie, nożyce ręczne, nożyce ogrodnicze, nożyce uniwersalne, alarmy,
alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aparatura do kontrolowa‑
nia temperatury, aplikacje komputerowe do pobrania, adiowizualne
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czujniki, czytniki [sprzęt do
przetwarzania danych], diody świecące [LED], kamery wideo, kaski
ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony,
zegarki inteligentne, adaptory elektryczne, miarki [przyrządy mierni‑
cze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do
uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledze‑
nia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania
temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne,
przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki
radiowe], radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza,
słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania nie‑
mowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwię‑
ku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące
masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie‑talkie, butelki dla niemowląt,
smoczki, gryzaki, aparaty do karmienia piersią, podgrzewacze nie‑
elektryczne do butelek dla niemowląt, pojemniki na butelki do kar‑
mienia, zamknięcia butelek do karmienia, urządzenia do odciągania
mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki do bute‑
lek do karmienia, kominki, grille na węgiel drzewny, grille elektryczne,
grzejniki do pomieszczeń, żarówki oświetleniowe, suszarki parowe,
suszarki do ubrań, samochodowe foteliki dziecięce, rowery trójkoło‑
we, dwukołowe pojazdy mechaniczne, wózki dziecięce, rowery dzie‑
cięce, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do
pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce
na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do
rowerów, klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowa‑
ne do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka
boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spacerowych, wbudo‑
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wane, nóżki do rowerów, hulajnogi, kółka samonastawne do wózków
[pojazdy], opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów,
ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do space‑
rówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wen‑
tyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki
do rowerów, parasole ogrodowe, parasole plażowe, plecaki, walizki,
torby, torebki, sakwy, portfele, torby podróżne, aktówki, etui na karty,
bagaż, etui na klucze, zestawy podróżne, rzemienie, paski skórzane
[inne niż odzież], smycze dla zwierząt, skórzane smycze, kuferki na
kosmetyki [puste], błona z jelit zwierzęcych, kosmetyczki bez wypo‑
sażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, szelki do pro‑
wadzenia dzieci, torby, torby szkolne [ z paskiem na ramię], uprzęże,
walizki z kółkami, torby turystyczne, torby i portfele skórzane, walizki,
meble, łóżeczka dziecięce, kojce, kołyski dziecięce, leżaki dziecięce
typu bujaki, wysokie krzesełka dla dzieci, torby‑nosidełka dla dzieci,
chodziki dla dzieci, materace, poduszki, drabiny z drewna lub tworzyw
sztucznych, karnisze do zasłon, skrzynki na listy niemetalowe, zasłony
bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zwierzęta wypchane,
meble ogrodowe, meble biurowe, siedzenia dla dzieci, chodziki dla
dzieci, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka koszyki dla
dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne
niż pościel, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, sto‑
jaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki na książki [meble],
stoliki ruchome pod komputery, stoły, szafki zamykane, taborety, to‑
aletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt,
maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wieszaki stojące na
płaszcze, wózki meblowe, wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami,
taborety ze schodkiem, artykuły gospodarstwa domowego, przybo‑
ry toaletowe, nocniczki, wanienki dla niemowląt, termosy, sprzęt do
czyszczenia, miotły, szczotki, miotełki do kurzu, szufelki do zamiata‑
nia, mopy, wyżymaczki do mopów, szczotki do misek klozetowych,
stojaki na szczotki klozetowe, teleskopowe przyrządy do mycia okien,
gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, butelki na napoje dla
podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe,
podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory
kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki
dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, odzież, obuwie, nakry‑
cia głowy, paski, krawaty, muszki, artykuły i sprzęt sportowy, rowery
zabawkowe, maty zabawkowe dla dzieci, rowery treningowe stacjo‑
narne, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, tre‑
nażery eliptyczne, ręczne trenażery nóg, trenażery mięśni brzucha,
ławki do użytku sportowego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych,
trampoliny, ergometry wioślarskie, stoły do piłkarzyków, przenośne
baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, steppery treningowe.

(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ FUNDACJA
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki fun‑
duszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finan‑
sowe, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, sponsorowa‑
nie finansowe, pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie
funduszy na projekty humanitarne, 41 organizowanie seminariów
związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/
edukacja], usługi edukacyjne z zakresu farmacji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, orga‑
nizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizo‑
wanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowa‑
nie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], medyczne usługi edukacyj‑
ne, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradcze świadczone przez
apteki, udzielanie informacji farmaceutycznych, porady w zakresie
farmakologii, udzielanie informacji medycznej, usługi informacji
medycznej.

(111) 306555
(220) 2017 08 24
(210) 475708
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) JACYNIAK DOROTA BIURO PODRÓŻY GOOD LUCK !,
Tychy, PL.
(540) GOOD LUCK
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, transport pasa‑
żerski.

(111) 306560
(220) 2017 08 24
(210) 475749
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ BIULETYN
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały dru‑
kowane], periodyki drukowane, czasopisma [periodyki], gazety,
druki, materiały drukarskie i introligatorskie, książki, afisze, plaka‑
ty, 35 reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama
biznesowych stron internetowych, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, publi‑
kowanie tekstów reklamowych, 41 wydawanie biuletynów, usługi
w zakresie publikacji biuletynów, publikowanie gazety dla klien‑
tów w Internecie, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przygotowywanie, organi‑
zowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizo‑
wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie konkursów, organizowa‑
nie zawodów sportowych, 44 usługi doradcze świadczone przez
apteki, usługi medyczne, wydawanie środków farmaceutycznych,
udzielanie informacji farmaceutycznych, porady w zakresie farma‑
kologii, informacja medyczna.

(111) 306556
(220) 2017 08 24
(210) 475715
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) KARP GABRIELA SUN FLOWER DERMICOS, Police, PL.
(540) Łuska Syreny
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, naklejane ozdoby do paznokci,
lakiery do paznokci, 24 brokaty.
(111) 306557
(220) 2017 08 24
(210) 475722
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO‑HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Opti Miedź
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami
dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.
(111) 306558
(151) 2018 01 29

(220) 2017 08 24
(441) 2017 10 09

(210) 475747

(111) 306559
(220) 2017 08 24
(210) 475748
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ DIRECT
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplemen‑
tami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami die‑
tetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze‑
nia medycznego, usługi reklamowe związane z produktami farma‑
ceutycznymi i produktami do obrazowania in‑vivo, reklama i mar‑
keting, 39 składowanie farmaceutyków, składowanie towarów,
magazynowanie i składowanie, pakowanie i składowanie towarów,
transport i składowanie towarów, składowanie i dostarczanie towa‑
rów, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, składowanie
towarów przed i po transporcie, 44 usługi farmaceutyczne, udzie‑
lanie informacji farmaceutycznych, wydawanie środków farma‑
ceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi farma‑
ceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi
doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu,
związane z produktami farmaceutycznymi.

(111) 306561
(220) 2017 08 24
(210) 475757
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) HANDLOBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, PL.
(540) HB HANDLOBUD construction
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(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.06
(510), (511) 37 budownictwo.
(111) 306562
(220) 2017 08 25
(210) 475761
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków, PL.
(540) OFF Miłosz
(540)

(531) 27.05.17
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty,
broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne,
agencje public relations, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy ko‑
respondencyjne, impresariat w działalności artystycznej, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowa‑
nie w mediach produktów dla celów handlu detalicznego, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie usługi w dzie‑
dzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka
w postaci widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji
lub rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów innych niż re‑
klamowych, publikowanie książek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi orkiestr, realizacja spektakli,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związa‑
nych z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, organi‑
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo, rezerwacja miejsc
na spektakle, organizowanie spektakli jako impresariat, komputero‑
we przygotowanie materiałów do publikacji, usługi kompozycji mu‑
zycznych, fotoreportaże, fotografie, nagrywanie filmów na taśmach
video w zakresie filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamo‑
wych, organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 306563
(220) 2017 08 25
(210) 475764
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków, PL.
(540) Miłosz 365
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnozielony, zielony, jasnozielony,
żółty, pomarańczowy, czerwony, bordowy, różowy, fioletowy,
ciemnoniebieski, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty,
broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie

2191

nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne,
agencje public relations, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy ko‑
respondencyjne, impresariat w działalności artystycznej, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowa‑
nie w mediach produktów dla celów handlu detalicznego, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie usługi w dzie‑
dzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka
w postaci widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji
lub rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów innych niż re‑
klamowych, publikowanie książek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi orkiestr, realizacja spektakli,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związa‑
nych z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, organi‑
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo, rezerwacja miejsc
na spektakle, organizowanie spektakli jako impresariat, komputero‑
we przygotowanie materiałów do publikacji, usługi kompozycji mu‑
zycznych, fotoreportaże, fotografia, nagrywanie filmów na taśmach
video w zakresie filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamo‑
wych, organizowanie i prowadzenie koncertów.

(111) 306564
(220) 2017 08 25
(210) 475772
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) GALJAN SYLWIA WATERWORLD, Warszawa, PL.
(540) Waterworld
(540)

Kolor znaku: czarny, błękitny, biały
(531) 01.05.02, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, neutralizacji i uzdatniania
wód ściekowych, urządzenia do filtrowania wody, instalacje wodo‑
ciągowe, instalacje klimatyzacyjne, fontanny, baseny, oświetlenie
podwodne, 37 eksploatacja, konserwacja, renowacja urządzeń zbio‑
rowego zaopatrzenia w wodę, oczyszczalni ścieków, rozbudowa
i modernizacja zbiorowych urządzeń zaopatrzenia w wodę i zbioro‑
wych urządzeń kanalizacji sanitarnych, nadzór nad pracami instala‑
cyjnymi, 40 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, oczyszczanie
ścieków, 42 badania, ekspertyzy, dokumentacja projektowa w dzie‑
dzinie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i neutralizacji ścieków,
projektowanie i budowa oczyszczalni mechanicznych, biologicznych
i fizyko
‑chemicznych, opracowanie obiegów zamkniętych wody,
projektowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, projektowanie
ujęć wód podziemnych, infiltracyjnych i powierzchniowych, realiza‑
cja stacji uzdatniania wody, badania stopnia zamulania zbiorników
retencyjnych, badania i oprognozowanie zmian stosunków wodnych
w wyniku piętrzenia lub drenażu wód, obserwacja obszarów ruchów
masowych (zagrożeń osuwiskowych).
(111) 306565
(220) 2017 08 25
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kiwi jobs
(540)

(210) 475780

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi rekrutacji personelu, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
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biura pośrednictwa pracy, usługi konsultingowe związane z perso‑
nelem, usługi w zakresie head‑huntingu [łowców talentów], outsour‑
cing [doradztwo biznesowe], przeprowadzanie testów psychologicz‑
nych w celu selekcji personelu, opracowywanie CV dla osób trzecich,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama on‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej, prace biurowe, zarządza‑
nie i administrowanie w działalności handlowej, 41 organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, zapewnienie
szkoleń i rozrywki on‑line, komputerowe przygotowanie materia‑
łów do publikacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
nauczanie, kształcenie, informacja o edukacji, badania edukacyjne,
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi wydawnicze
i reporterskie, tłumaczenia, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, udostępnienie wy‑
szukiwarek internetowych, usługi naukowe i techniczne, usługi w za‑
kresie projektowania, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego.

(111) 306566
(220) 2017 08 25
(210) 475783
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) superpolisa.pl direct
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, po‑
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi‑
nistrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalno‑
ści gospodarczej, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kon‑
trola jakości, usługi naukowe i technologiczne .
(111) 306567
(220) 2017 08 25
(210) 475798
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego, PL.
(540) LO3VE your skin
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.01
(510), (511) 3 aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, błyszczy‑
ki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chustecz‑
ki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, kadzidełka, kadzidełka na patycz‑
kach, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maski ko‑
smetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, pomady do
celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do higie‑
ny intymnej lub do celów dezodorujących, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli, szampony, szampony
dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, zestawy kosmetyków.
(111) 306568
(151) 2018 01 30

(220) 2017 08 25
(441) 2017 10 16

(210) 475799

Nr 6/2018

(732) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego, PL.
(540) O3ZONE
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, błyszczy‑
ki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chustecz‑
ki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, kadzidełka, kadzidełka na patycz‑
kach, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maski ko‑
smetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, pomady do
celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do higie‑
ny intymnej lub do celów dezodorujących, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli, szampony, szampony
dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, zestawy kosmetyków.
(111) 306569
(220) 2017 08 25
(210) 475801
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 09
(732) DEWELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) DEWELER
(510), (511) 36 usługi finansowe, administrowanie nieruchomościami,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, pożyczki, pobieranie czynszu,
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wyna‑
jem budynków, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomo‑
ścią, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, ad‑
ministrowanie finansami, usługi w zakresie planowania finansowego,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków,
usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, zapewnianie
środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finanso‑
wania dla przedsiębiorstw, zarządzanie aktywami, zarządzanie finan‑
sami przedsiębiorstw, organizacja pożyczek, organizowanie kredytów,
administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, doradz‑
two w zakresie nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nie‑
ruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, nadzór budowlany, wykonywanie ro‑
bót i świadczenie usług budowlano‑montażowych, budowa domów
i mieszkań na sprzedaż (usługi deweloperskie), rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonawstwo robót ogólno‑
budowlanych związanych z wznoszeniem budynków i budowli, wyko‑
nanie instalacji budowlanych, elektrycznych, wodno‑kanalizacyjnych,
gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji budynków i budowli,
usługi porządkowo‑czystościowe, usługi w zakresie sprzątania, działal‑
ność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
ogólnego przeznaczenia, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
budowa biur, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, instalowanie i napra‑
wa urządzeń elektrycznych.
(111) 306570
(220) 2017 08 27
(210) 475853
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) PORTICO MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
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(540) PORTICO MARINA
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej
w zakresie budownictwa, zarządzanie projektami w działalności go‑
spodarczej z zakresu budownictwa, analizy rynku nieruchomości,
raporty i badania rynkowe dotyczące nieruchomości, raporty z ana‑
liz rynku nieruchomości, gromadzenie danych (dla osób trzecich)
dotyczących transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 36 ad‑
ministrowanie inwestycjami na rynku nieruchomości, zarządzanie
projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości na zlecenie
inwestora, usługi zarządzenia inwestycjami w zakresie nieruchomo‑
ści, zarządzenie finansowe dotyczące inwestycji w nieruchomości,
pośrednictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, informacje inwestycyjne na rynku nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwe‑
stycji w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho‑
mości, finansowanie inwestycji budowlanych, usługi kredytowania
nieruchomości, pozyskiwanie kapitału, analizy w zakresie inwestycji
w nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, usługi doradcze do‑
tyczące wyceny nieruchomości, usługi dotyczące kontroli kosztów
inwestycyjnych na rynku nieruchomości, ubezpieczenia od ryzyka
terminów i kosztów realizacji na rynku nieruchomości, usługi deve‑
loperskie w zakresie finansowania, wycena związana z projektowa‑
niem budynków, prowadzenie inwestycji budowlanych, administro‑
wanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości,
usługi gwarancyjne, usługi związane z programami gwarancyjnymi,
wynajem nieruchomości, dzierżawa i wynajem budynków, dzierża‑
wa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa i wynajem za‑
kwaterowania stałego, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, zarządzanie pro‑
jektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na
miejscu inwestycji w zakresie konstruowania, budowy i odnawiania
budynków (nadzór budowlany).
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usługi gwarancyjne, usługi związane z programami gwarancyjnymi,
wynajem nieruchomości, dzierżawa i wynajem budynków, dzierża‑
wa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa i wynajem za‑
kwaterowania stałego, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, zarządzanie pro‑
jektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na
miejscu inwestycji w zakresie konstruowania, budowy i odnawiania
budynków (nadzór budowlany).

(111) 306572
(220) 2017 08 28
(210) 475855
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) werbeo
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych
do celów rekrutacji pracowników, biura pośrednictwa pracy.
(111) 306573
(220) 2017 08 28
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) ZAWOJSKI RAFAŁ, Szczecin, PL.
(540) RaDent STOMATOLOGIA PROTETYKA
(540)

(210) 475857

(111) 306571
(220) 2017 08 27
(210) 475854
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) PORTICO MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) PORTICO MARINA
(540)
Kolor znaku: amarantowy, szary
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 protezy dentystyczne, 44 usługi dentystyczne, usługi
ortodontyczne.
Kolor znaku: granatowy, beżowy
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej
w zakresie budownictwa, zarządzanie projektami w działalności go‑
spodarczej z zakresu budownictwa, analizy rynku nieruchomości,
raporty i badania rynkowe dotyczące nieruchomości, raporty z ana‑
liz rynku nieruchomości, gromadzenie danych (dla osób trzecich)
dotyczących transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 36 ad‑
ministrowanie inwestycjami na rynku nieruchomości, zarządzanie
projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości na zlecenie
inwestora, usługi zarządzenia inwestycjami w zakresie nieruchomo‑
ści, zarządzenie finansowe dotyczące inwestycji w nieruchomości,
pośrednictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, informacje inwestycyjne na rynku nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwe‑
stycji w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho‑
mości, finansowanie inwestycji budowlanych, usługi kredytowania
nieruchomości, pozyskiwanie kapitału, analizy w zakresie inwestycji
w nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, usługi doradcze do‑
tyczące wyceny nieruchomości, usługi dotyczące kontroli kosztów
inwestycyjnych na rynku nieruchomości, ubezpieczenia od ryzyka
terminów i kosztów realizacji na rynku nieruchomości, usługi deve‑
loperskie w zakresie finansowania, wycena związana z projektowa‑
niem budynków, prowadzenie inwestycji budowlanych, administro‑
wanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości,

(111) 306574
(220) 2017 08 28
(210) 475862
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) JAROCKA BARBARA, Leśny Rów, PL.
(540) JAROCCY GOSPODARSTWO ROLNO‑HODOWLANE
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 03.04.18, 07.15.22, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie
rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin
do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, uprawa roślin, wysiew nasion, zwalczanie
szkodników w rolnictwie, powierzchniowy rozsiew nawozów, usługi
hodowli zwierząt.
(111) 306575
(220) 2017 08 28
(210) 475864
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) SOKÓLSKI MATEUSZ MIKOŁAJ, Wielkie Lniska, PL.
(540) ROGÓŹNO ZAMEK GOSPODARSTWO ROLNE
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(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 02.01.13, 02.01.16, 02.01.20, 03.03.01, 05.03.13, 27.05.01,
27.05.10, 27.05.11, 29.01.12, 05.07.02, 14.09.13
(510), (511) 44 rozpylanie rolniczych środków chemicznych, rozpyla‑
nie środków ochrony roślin do celów rolniczych, rozsiewanie nawo‑
zów, uprawa roślin, wysiew nasion, zwalczanie chwastów, zwalczanie
szkodników w rolnictwie, usługi hodowli zwierząt.
(111) 306576
(220) 2017 08 28
(210) 475867
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) BOGDAŃSKI BARTŁOMIEJ BROWARNIA SOBÓTKA GÓRKA,
Sobótka, PL.
(540) PIWO SOBÓTKA GÓRKA
(540)

(531) 03.01.14, 03.01.24, 03.01.26, 27.05.01, 24.13.09
(510), (511) 32 piwo.
(111) 306577
(220) 2017 08 28
(210) 475870
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) MATCH POINT M.W. MATYJA SPÓŁKA JAWNA, Ślęza, PL.
(540) MATCHPOINT tennis & sports club
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, szary
(531) 21.03.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.13, 26.01.01,
26.01.18
(510), (511) 35 badania działalności gospodarczej i badania rynkowe,
badania opinii publicznej, rynkowe badania opinii publicznej, doradz‑
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar‑
czej, 41 wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów,
obsługa sal gier, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do
ćwiczeń fizycznych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypo‑
czynkowej, 43 usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restau‑
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba‑
rach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, obsłu‑
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, biura zakwaterowa‑
nia [hotele, pensjonaty], świadczenie usług przez hotele i motele, usłu‑
gi restauracyjne świadczone przez hotele, kawiarnia.
(111) 306578
(220) 2017 08 28
(210) 475895
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski, PL.
(540) Fixcast Braces
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01
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(510), (511) 10 bandaże elastyczne, terapeutyczne bandaże usztyw‑
niające, opaski podtrzymujące, bandaże uciskowe do podtrzymywa‑
nia części ciała, bandaże ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, ortezy.

(111) 306579
(220) 2017 08 29
(210) 475920
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ILA 250 EC
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 306580
(220) 2017 08 29
(210) 475947
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK‑RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT R 20 FB‑M1
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wy‑
czynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, kara‑
binki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, ka‑
rabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, kara‑
biny maszynowe, karabiny‑granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszy‑
nowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje drukowane, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 306581
(220) 2017 06 01
(210) 472445
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.13.25, 29.01.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, 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, przybo‑
ry do pisania, długopisy, pióra, ołówki, artykuły biurowe, materiały dla
artystów, czasopisma, książki, publikacje drukowane nie reklamowe,
druki, kalendarze, prospekty, katalogi, plansze, wizytówki, rysunki, na‑
lepki papierowe, grafiki, reprodukcje graficzne, materiały szkoleniowe
z wyjątkiem aparatów, 35 usługi agencji reklamowej: produkcja reklam
telewizyjnych, radiowych, kinowych, internetowych, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy‑
najmowanie miejsca i czasu na umieszczanie ogłoszeń reklamowych
na nośnikach reklamowych i we wszystkich środkach przekazu, również
w Internecie, organizacja pokazów i wystaw reklamowych i handlo‑
wych, wypożyczanie materiałów reklamowych, organizowanie kam‑
panii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii: usługi
projektowe w zakresie reklamy, projektowanie i nadzorowanie wykona‑
nia przedmiotów służących reklamie, opracowywanie strategii marke‑
tingowej dla produktów i usług, doradztwo i pomoc w zakresie organi‑
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
działalności związanej z prowadzeniem interesów, usługi prowadzenia
badań w dziedzinie działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania statystyczne w zakresie
działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji dotyczących dzia‑
łalności gospodarczej, usługowe kojarzenie ofert podmiotów gospo‑
darczych i osób fizycznych w zakresie obrotu przedmiotami własności
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intelektualnej w tym przedmiotami prawa autorskiego, prawa patento‑
wego i prawa o znakach towarowych w celu wdrożenia ich do produkcji,
pomoc we wdrażaniu i przemysłowej produkcji nowych wyrobów, usłu‑
gi badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, usługi prowadzenia hurtowni, sklepu, tele‑sklepu, sklepu interne‑
towego w zakresie: odzieży, obuwia, nakryć głowy, apaszek, krawatów,
okularów słonecznych, kalkulatorów, sprzętu do nagrywania i odtwarza‑
nia dźwięku i obrazu, komputerów przenośnych, radioodbiorników, ma‑
teriałów piśmiennych, kalendarzy, plakatów, albumów, papeterii, etui na
wizytówki, galanterii skórzanej, breloczków, baloników, banerów, cho‑
rągiewek, flag, konstrukcji dmuchanych, balonów, latawców, parasoli,
plecaków, obrusów, ręczników, koców, pościeli, podkładek pod kubki,
kieliszki i szklanki, podkładek pod mysz komputerową, toreb z tworzyw
sztucznych, mebli i wyposażenia wnętrz, drobnego sprzętu kuchenne‑
go i gospodarstwa domowego, elektronicznego i elektrycznego sprzę‑
tu gospodarstw domowego, artykułów spożywczych, gumy do żucia,
cukierków, wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych I higienicznych,
biżuterii i wyrobów z metali szlachetnych, instrumentów muzycznych,
wyrobów ze szkła, porcelany, zabawek, kart do gry, sprzętu oświetle‑
niowego, zegarów i zegarków, wyrobów włókienniczych, mebli, mebli
biurowych, usługi prowadzenia sklepu I hurtowni z wyżej wymienio‑
nymi towarami z naniesionym logo i napisami reklamowymi, znakami
towarowymi, dobór personelu, 41 organizacja nauczania, nauczanie
korespondencyjne zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników, organi‑
zacja i prowadzenie nauczania na odległość za pośrednictwem Interna‑
tu, radia, telewizji, telefonii komórkowej, e‑lerningu, nauczanie zgodnie
z zapotrzebowaniem uczestników, organizacja szkoleń na zlecenie
i zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników, organizacja i prowadzenie
kształcenia podyplomowego, prowadzenie szkoleń w zakresie prowa‑
dzenia przedsiębiorstwa, wdrażania do produkcji i wprowadzania na
rynek nowych wyrobów i usług, w zakresie projektowania przemysło‑
wego, usług reklamowych, usługi wydawnicze: publikowanie książek,
gazet, broszur, poradników, podręczników i innych materiałów druko‑
wanych, udostępnianie tych publikacji również za pośrednictwem Inter‑
netu, wypożyczanie taśm filmowych, zapisanych nośników informacji,
dźwięku i obrazu, udzielanie informacji dotyczącej szkoleń i sympozjów
i konferencji, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie
i prowadzenie konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego,
organizacja wystaw i pokazów nie reklamowych, organizacja wystaw
i pokazów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, 42 usługi w zakre‑
sie projektowania graficznego, usługi artystów grafików, usługi projek‑
towe, usługi projektowe dotyczące oznaczeń towarów i usług, winiet,
haseł, plakatów, opakowań, etykiet, wzornictwa przemysłowego, usługi
projektowe w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, prace projekto‑
we, konsultacyjne, usługi studia graficznego, projektowanie konstrukcji
nowych wyrobów, opakowań, projektowanie stoisk, opracowywanie
szaty graficznej wyrobów i przedmiotów wzornictwa przemysłowe‑
go, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie wzornictwa
przemysłowego, organizowanie i prowadzenie badań technicznych
i techniczno‑organizacyjnych w dziedzinie reklamy, produkcji towaro‑
wej i świadczenia usług, 45 usługi administrowania prawami własności
intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami
własności intelektualnej, administrowanie prawami autorskimi w za‑
kresie specjalistycznych opracowań badawczo‑marketingowych i ana‑
litycznych w dziedzinie działalności gospodarczej, administrowanie
powierzonymi wartościami materialnymi i prawnymi w zakresie prawa
autorskiego oraz prawa z zakresu ochrony własności przemysłowej i in‑
telektualnej zwłaszcza w zakresie oferowania i akwizycji oraz reklamo‑
wym przedmiotów tego prawa.

(111) 306582
(220) 2017 06 01
(210) 472446
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOBRY WZÓR
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 artykuły biurowe, 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, ze‑
szyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu,
kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucz‑
nych, przybory do pisania, długopisy, pióra, ołówki, artykuły biurowe,
materiały dla artystów, czasopisma, książki, publikacje drukowane
nie reklamowe, druki, kalendarze, prospekty, katalogi, plansze, wi‑
zytówki, rysunki, nalepki papierowe, grafiki, reprodukcje graficzne,
materiały szkoleniowe z wyjątkiem aparatów, 35 usługi agencji rekla‑
mowej: produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, inter‑
netowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsca i czasu na umieszcza‑
nie ogłoszeń reklamowych na nośnikach reklamowych i we wszyst‑
kich środkach przekazu, również w Internecie, organizacja pokazów
i wystaw reklamowych i handlowych, wypożyczanie materiałów re‑
klamowych, organizowanie kampanii reklamowych i poszczególnych
elementów tych kampanii: usługi projektowe w zakresie reklamy,
projektowanie i nadzorowanie wykonania przedmiotów służących
reklamie, opracowywanie strategii marketingowej dla produktów
i usług, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności związa‑
nej z prowadzeniem interesów, usługi prowadzenia badań w dziedzi‑
nie działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania statystyczne w zakresie działalno‑
ści gospodarczej, wyszukiwanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, usługowe kojarzenie ofert podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych w zakresie obrotu przedmiotami własności intelek‑
tualnej w tym przedmiotami prawa autorskiego, prawa patentowego
i prawa o znakach towarowych w celu wdrożenia ich do produkcji,
pomoc we wdrażaniu i przemysłowej produkcji nowych wyrobów,
usługi badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie zbiorami in‑
formatycznymi, usługi prowadzenia hurtowni, sklepu, tele‑sklepu,
sklepu internetowego w zakresie: odzieży, obuwia, nakryć głowy,
apaszek, krawatów, okularów słonecznych, kalkulatorów, sprzętu do
nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, komputerów przeno‑
śnych, radioodbiorników, materiałów piśmiennych, kalendarzy, pla‑
katów, albumów, papeterii, etui na wizytówki, galanterii skórzanej,
breloczków, baloników, banerów, chorągiewek, flag, konstrukcji dmu‑
chanych, balonów, latawców, parasoli, plecaków, obrusów, ręczników,
koców, pościeli, podkładek pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładek
pod mysz komputerową, toreb z tworzyw sztucznych, mebli i wy‑
posażenia wnętrz, drobnego sprzętu kuchennego i gospodarstwa
domowego, elektronicznego i elektrycznego sprzętu gospodarstw
domowego, artykułów spożywczych, gumy do żucia, cukierków,
wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych i higienicznych, biżuterii
i wyrobów z metali szlachetnych, instrumentów muzycznych, wyro‑
bów ze szkła, porcelany, zabawek, kart do gry, sprzętu oświetlenio‑
wego, zegarów i zegarków, wyrobów włókienniczych, mebli, mebli
biurowych, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni z wyżej wymienio‑
nymi towarami z naniesionym logo i napisami reklamowymi, znakami
towarowymi, dobór personelu, 41 organizacja nauczania, nauczanie
korespondencyjne zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników, or‑
ganizacja i prowadzenie nauczania na odległość za pośrednictwem
Internetu, radia, telewizji, telefonii komórkowej, e‑lerningu, naucza‑
nie zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników, organizacja szkoleń
na zlecenie i zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników, organizacja
i prowadzenie kształcenia podyplomowego, prowadzenie szkoleń
w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, wdrażania do produkcji
i wprowadzania na rynek nowych wyrobów i usług, w zakresie pro‑
jektowania przemysłowego, usług reklamowych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek, gazet, broszur, poradników, podręczników
i innych materiałów drukowanych, udostępnianie tych publikacji
również za pośrednictwem Internetu, wypożyczanie taśm filmowych,
zapisanych nośników informacji, dźwięku i obrazu, udzielanie infor‑
macji dotyczącej szkoleń i sympozjów i konferencji, organizowanie
i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, organizacja wystaw i po‑
kazów nie reklamowych, organizacja wystaw i pokazów w dziedzinie
wzornictwa przemysłowego, 42 usługi w zakresie projektowania gra‑
ficznego, usługi artystów grafików, usługi projektowe, usługi projek‑
towe dotyczące oznaczeń towarów i usług, winiet, haseł, plakatów,
opakowań, etykiet, wzornictwa przemysłowego, usługi projektowe
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, prace projektowe, kon‑
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sultacyjne, usługi studia graficznego, projektowanie konstrukcji no‑
wych wyrobów, opakowań, projektowanie stoisk, opracowywanie
szaty graficznej wyrobów i przedmiotów wzornictwa przemysłowe‑
go, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie wzornictwa
przemysłowego, organizowanie i prowadzenie badań technicznych
i techniczno‑organizacyjnych w dziedzinie reklamy, produkcji towa‑
rowej i świadczenia usług, 45 usługi administrowania prawami wła‑
sności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie pra‑
wami własności intelektualnej, administrowanie prawami autorskimi
w zakresie specjalistycznych opracowań badawczo‑marketingowych
i analitycznych w dziedzinie działalności gospodarczej, administrowa‑
nie powierzonymi wartościami materialnymi i prawnymi w zakresie
prawa autorskiego oraz prawa z zakresu ochrony własności przemy‑
słowej i intelektualnej zwłaszcza w zakresie oferowania i akwizycji
oraz reklamowym przedmiotów tego prawa.

(111) 306583
(220) 2012 09 19
(210) 404961
(151) 2017 12 13
(441) 2013 01 07
(732) ANIMEX‑ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Krakus
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 24.17.25, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso wołowe, wieprzowe, cielęce, baranie, dziczy‑
zna, drób, ekstrakty i przetwory z mięsa i drobiu, wędliny, wędzonki,
kiełbasy, dania gotowe i półprodukty, konserwy mięsne i drobiowe,
konserwy mięsno‑warzywne i drobiowo‑warzywne, podroby.
(111) 306584
(220) 2015 06 02
(210) 443237
(151) 2017 12 13
(441) 2015 09 14
(732) ANIMEX‑ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Krakus
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, wołowina, wieprzowina, cielęcina, baranina, ja‑
gnięcina, konina, ryby, drób, dziczyzna, produkty i ekstrakty mięsne,
kiełbasy, bekon, konserwy mięsne, przetwory mięsno‑warzywne, da‑
nia gotowe z mięsa, podroby, przetwory drobiowe, jaja, mleko, pro‑
dukty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 pasztety zawierające mięso,
ryby, drób, dziczyznę, pasztety zawierające ekstrakty mięsne, 40 prze‑
twórstwo mięsa, ubój zwierząt, wędzenie przetworów mięsnych.
(111) 306585
(220) 2015 07 01
(210) 444281
(151) 2018 01 11
(441) 2016 03 29
(732) FUNDACJA OSTOJA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, PL.
(540) RASSIER
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, kawa niena‑
turalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody‑
cze, lody, miód, melasa (syropy), przyprawy, 32 napoje bezalkoholowe,
piwo, syropy i inne produkty do produkcji napojów, wody mineralne,
43 usługi domów opieki dla ludzi w podeszłym wieku, usługi związane
z przygotowaniem posiłków, usługi restauracji, hoteli, barów, pensjo‑
natów, usługi związane z zakwaterowaniem zwierząt.
(111) 306586
(151) 2018 01 23

(220) 2017 08 03
(441) 2017 09 11

(210) 474989

Nr 6/2018

(732) DESA BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) desa BIŻUTERIA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 14 agaty, biżuteria, bransoletki do zegarków, bransoletki
[biżuteria], broszki [biżuteria], chronografy [zegarki], diamenty, etui
na zegarki [prezentacja], futerały do stosowania w zegarmistrzo‑
stwie, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kasetki na biżu‑
terię [szkatułki], kolczyki, łańcuszki do zegarków, łańcuszki [biżute‑
ria], medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub
półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], obrączki [biżuteria], oliwin
[kamień szlachetny], ozdoby z bursztynu, ozdoby z gagatu, ozdoby
z kości słoniowej, ozdoby ze srebra, ozdoby [biżuteria], pallad, perły
[biżuteria], platyna [metal], spinel [kamienie szlachetne], spinki do
krawatów, spinki do mankietów, szpilki do krawatów, szpilki ozdob‑
ne, szpilki [biżuteria], zegarki, zegarki na rękę, 35 promocja sprzedaży
dla osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad kon‑
sumentom [punkty informacji konsumenckiej], wyceny handlowe,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 306587
(220) 2012 09 19
(210) 404962
(151) 2017 12 13
(441) 2013 01 07
(732) ANIMEX‑ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PROPOZYCJA PODANIA BEZ OSŁONEK Niezmiennie dobry
smak 90% mięsa www.wedlinykrakus.pl. Krakus PARÓWKI
Z SZYNKI PRODUKT POLSKI PRZECHOWYWAĆ W WARUNKACH
CHŁODNICZYCH OTWÓRZ TUTAJ
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, zielony, złoty, czarny,
granatowy, czerwony
(531) 05.03.11, 08.05.01, 08.05.03, 24.17.05, 26.01.01, 26.01.17,
26.01.21, 26.04.02, 26.04.22, 29.01.15
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie: parówki, kiełbaski, wędliny.
(111) 306588
(220) 2012 07 24
(210) 403257
(151) 2017 11 24
(441) 2012 11 05
(732) QDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ciele, PL.
(540) THERMO‑STAHL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 6 okna, drzwi, ramy, profile i wzmocnienia konstrukcyj‑
ne i izolacyjne okien i drzwi‑wykonane z metalu, 19 okna, drzwi,
ramy, profile i wzmocnienia konstrukcyjne i izolacyjne okien i drzwi
‑wykonane z PCV i drewna.

(111) 306589
(220) 2013 05 06
(151) 2018 01 10
(441) 2013 08 19
(732) POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MLEKDAMER PRAWDZIWY SER
(510), (511) 29 sery, twaróg.

(210) 413789

(111) 306590
(220) 2014 08 19
(210) 432401
(151) 2018 02 02
(441) 2014 12 08
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
(540) Karbotest
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe do procesu koksowania,
42 analizy chemiczne, badania chemiczne, badania naukowe, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, usługi chemiczne.
(111) 306591
(220) 2015 02 26
(210) 439463
(151) 2018 02 08
(441) 2015 06 08
(732) CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) STAJNIA GOSTAR
(540)

(531) 01.01.01, 01.01.02, 03.03.15, 03.03.24, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi deweloperskie w zakresie obrotu nieruchomo‑
ciami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości,
usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi wyceny
nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi
administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nierucho‑
mego, usługi wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń biuro‑
wych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku nieruchomego,
doradztwo w sprawach ubezpieczenia nieruchomości, doradztwo
w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, usługi sporzą‑
dzania umów kupna‑sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości,
ekspertyzy i wyceny nieruchomości do celów podatkowych, ubez‑
pieczeniowych i katastralnych.
(111) 306592
(220) 2015 02 26
(210) 439470
(151) 2018 02 08
(441) 2015 06 08
(732) CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MUROWANA INWESTYCJA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi deweloperskie w zakresie obrotu nieruchomo‑
ściami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomo‑
ści, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi wyceny
nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi
administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nierucho‑
mego, usługi wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń biuro‑
wych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku nieruchomego,
doradztwo w sprawach ubezpieczenia nieruchomości, doradztwo
w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, usługi sporzą‑
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dzania umów kupna‑sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości,
ekspertyzy i wyceny nieruchomości do celów podatkowych, ubez‑
pieczeniowych i katastralnych.

(111) 306593
(220) 2015 05 25
(210) 442880
(151) 2018 01 30
(441) 2015 09 14
(732) DIAMENTOWY OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki, PL.
(540) Moos Design
(510), (511) 9 okulary, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne,
oprawki do okularów, pryzmaty [optyka], zestawy soczewek [wzier‑
niki, okulary], soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne,
szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, urządzenia i przy‑
rządy optyczne, wyroby optyczne, 40 szlifowanie szkła optycznego,
44 usługi optyczne, opieka zdrowotna.
(111) 306594
(220) 2015 07 12
(210) 444659
(151) 2018 01 22
(441) 2015 10 26
(732) HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Michałek
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji towarów, marketing, re‑
klama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych promujących powyższe towary, organizowanie i współ‑
udział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych.
(111) 306595
(220) 2015 08 10
(210) 445773
(151) 2018 01 29
(441) 2015 11 09
(732) CICHY SŁAWOMIR, Konarzewo, PL.
(540) Prywatne Liceum Ogólnokształcące KOSSAKA
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 20.07.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, prowadzenie szkoły.
(111) 306596
(220) 2015 08 19
(210) 446089
(151) 2018 01 30
(441) 2015 11 23
(732) TOPLIFT BARTOSZ KRALA SPÓŁKA JAWNA, Katowice, PL.
(540) TOPLIFT access platforms trader
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 podnośniki koszowe na samochodach, podnośniki
nożowe elektryczne, podnośniki nożycowe spalinowe, podnośni‑
ki teleskopowo‑przegubowe elektryczne i spalinowe, podnośniki
ciągane na przyczepach elektryczne, podesty ruchome i zwyżki,
35 handlowe informacje i porady w zarządzaniu w zakresie zamó‑
wień dotyczących podnośników, podestów ruchomych, zwyżek,
37 usługi związane z wypożyczaniem, wynajmem oraz naprawą
sprzętu takiego jak podnośniki, podesty ruchome, zwyżki.
(111) 306597
(220) 2015 10 20
(210) 448319
(151) 2018 01 26
(441) 2016 01 18
(732) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU,
Białystok, PL.
(540) RANLEK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty lecznicze i pre‑
paraty ziołowe do pielęgnacji skóry i zębów do celów medycznych,
plastry do celów leczniczych, opatrunki na rany, maść na rany, pre‑
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paraty na rany: dermo‑kosmetyki, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów do leczenia ran, dermo
‑kosmetyków, usługi sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamó‑
wienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub
używając środków telekomunikacji produktów do leczenia ran, usłu‑
gi sprzedaży bezpośredniej produktów do leczenia ran świadczone
przez lokalnych przedstawicieli, usługi marketingowe, usługi rekla‑
mowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, usługi reklamy za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, -organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi w zakresie organizowania aukcji interneto‑
wych, prezentacja oferty handlowej w internecie .

(111) 306598
(220) 2015 11 13
(210) 449158
(151) 2018 01 24
(441) 2016 02 15
(732) KARWALA MAKSYMILIAN KRAKOWSKI KUMPIR, Kraków, PL.
(540) KRAKOWSKI KUMPIR
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy, czerwony, czarny, zielony,
jasnozielony, ciemnożółty, niebieski, fioletowy, jasnobrązowy,
różowy, biały, szary
(531) 05.09.03, 04.05.02, 27.05.01, 29.01.15, 09.07.25, 11.01.03,
11.01.04
(510), (511) 29 nadziewane ziemniaki, 43 usługi restauracji fast‑food,
usługi barów typu fast‑food na wynos.
(111) 306599
(220) 2015 12 10
(210) 450319
(151) 2018 01 30
(441) 2016 03 14
(732) MEDICOFARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) VITAMAX
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, leki dla lu‑
dzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, do‑
datki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów me‑
dycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamicz‑
ne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutyczne‑
go, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające .
(111) 306600
(220) 2015 12 23
(210) 450815
(151) 2018 01 11
(441) 2016 03 29
(732) KOROTCZUK WILHELM, Zielona Góra, PL.
(540) BALDOWSKI
(510), (511) 14 biżuteria, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z me‑
tali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach
takie jak: bransoletki, łańcuszki, koraliki, naszyjniki, monety, sztab‑
ki, pierścionki, medaliony, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
agaty, gagat, iryd, pallad, rod, ruten, srebro, diamenty, złoto, spinel,
zegarki, zegary, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe oraz wyroby
z nich takie jak: walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże)
i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, odzież dla zwierząt, aktów‑
ki, torebki, 25 nakrycia głowy, odzież skórzana, z tworzyw natural‑
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nych i sztucznych, odzież jeansowa, bielizna damska, męska, czapki,
odzież, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak:
odzież, bielizna damska i męska, wyroby ze skóry i jej imitacji z wyjąt‑
kiem obuwia, odzież dla zwierząt, biżuteria, metale szlachetne i ich
stopy, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w centrum han‑
dlowym, usługowym i na targowisku, sprzedaż hurtowa i detaliczna
towarów takich jak: odzież, bielizna damska i męska, wyroby ze skóry
i jej imitacji z wyjątkiem obuwia, odzież dla zwierząt, biżuteria, me‑
tale szlachetne i ich stopy, przyrządy zegarmistrzowskie i chronome‑
tryczne, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego w od‑
niesieniu do towarów takich jak: odzież, bielizna damska i męska,
wyroby ze skóry i jej imitacji z wyjątkiem obuwia, odzież dla zwierząt,
biżuteria, metale szlachetne i ich stopy, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, zarządzanie w działalności handlowej, usługi
w zakresie reklamy w centrum handlowym, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych – nie obejmujące świadczenia usług
ujętych w innych klasach niż 35, reklama radiowa i telewizyjna i za
pośrednictwem środków elektronicznych w zakresie prowadzonego
centrum handlowego, w odniesieniu do sprzedawanych produktów
takich jak: odzież, bielizna damska i męska, wyroby ze skóry i jej imi‑
tacji z wyjątkiem obuwia, odzież dla zwierząt, biżuteria, metale szla‑
chetne i ich stopy, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
reklama radiowa, telewizyjna i internetowa oferowanych produktów.

(111) 306601
(220) 2015 12 23
(210) 450817
(151) 2018 01 11
(441) 2016 03 29
(732) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona Góra, PL.
(540) AIR MAX
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwa‑
lających nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: ubrania
dla zwierząt, legowiska dla zwierząt, artykuły AGD i RTV w centrum
handlowym, usługowym i na targowisku – sprzedaż hurtowa i de‑
taliczna: ubrania dla zwierząt, legowiska dla zwierząt, artykuły AGD
i RTV, zarządzanie w działalności handlowej, usługi w zakresie rekla‑
my w centrum handlowym, dystrybucja materiałów reklamowych
i promocyjnych – nie obejmujące świadczenia usług ujętych w in‑
nych klasach niż 35, reklama radiowa i telewizyjna i za pośrednic‑
twem środków elektronicznych w zakresie prowadzonego centrum
handlowego, w odniesieniu do sprzedawanych towarów i produk‑
tów, reklama radiowa, telewizyjna, internetowa oferowanych pro‑
duktów.
(111) 306602
(220) 2016 01 11
(210) 451183
(151) 2018 01 30
(441) 2016 04 11
(732) POŁCZYŃSKA BARBARA VANECO, Jelonek, PL.
(540) FRESHLINE
(510), (511) 41 edukacja, informacje o edukacji, kształcenie praktycz‑
ne w formie pokazów, przedszkola, nauczanie przedszkolne, 44 opie‑
ka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, stomatologia .
(111) 306603
(220) 2016 01 28
(210) 451750
(151) 2018 01 23
(441) 2016 05 09
(732) SONETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Soneta enova
(510), (511) 9 komputery, monitory [hardware komputerowy], my‑
szy do komputera, komputerowe urządzenia peryferyjne, nośniki
danych, pamięć komputerowa, programy komputerowe ładowalne,
programy komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe
stałe publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], 35 pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja komputerowych baz danych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 42 administrowanie stronami kompute‑
rowymi, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania,
odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie oprogramowa‑
nia komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowań komputerowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich .
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(111) 306604
(220) 2016 02 03
(210) 451983
(151) 2018 01 19
(441) 2016 05 09
(732) WIERZBICKI MICHAŁ WILLOW, Świebodzin, PL.
(540) PACEMAKER
(510), (511) 5 suplementy diety do celów leczniczych, preparaty
i napoje witaminowe, preparaty zawierające mikroelementy, napo‑
je zawierające witaminy, minerały i mikroelementy wzmacniające
odporność i kondycję ludzi, żywność do celów leczniczych, 30 wy‑
roby cukiernicze, słodycze, wyroby na bazie czekolady lub kakao,
ciastka, kawa, kakao, napoje na bazie kawy, czekolady lub kakao,
galaretki owocowe, herbata, napoje na bazie herbaty, wyroby na
bazie kawy, czekolady lub kakao z dodatkiem orzechów lub różnych
owoców albo różnych ziaren, herbatniki, krakersy, kukurydza prażo‑
na, płatki kukurydziane, chipsy zbożowe i zbożowo‑owocowe, ba‑
tony i ciastka na bazie zbóż z dodatkiem różnych owoców, ziaren
lub czekolady przekąski zbożowe, batony, lody spożywcze, musy
deserowe, orzechy i owoce w czekoladzie, 32 napoje bezalkoho‑
lowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, piwo, napoje na
bazie piwa, wody mineralne, wody gazowane, proszki i pastylki do
sporządzania napojów’ bezalkoholowych, soki i nektary owocowe
bezalkoholowe, soki warzywne i warzywno‑owocowe, syropy do
napojów .
(111) 306605
(220) 2016 03 01
(210) 453027
(151) 2018 01 17
(441) 2016 06 06
(732) KOZŁOWSKI MARCIN MOLOMIT, Warszawa, PL.
(540) anty mol
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 03.13.23, 26.01.15, 25.05.02, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, 5 środki owadobójcze,
preparaty do zwalczania robactwa, produkty i preparaty biobójcze,
środki do zwalczania szkodników, odświeżacze powietrza.
(111) 306606
(220) 2016 03 08
(210) 453269
(151) 2016 11 17
(441) 2016 06 06
(732) NEOMESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) NEOMESSE
(510), (511) 35 obsługa i organizacja targów i wystaw handlowych,
organizacja pokazów i prezentacji, usługi wystawiennicze, dekoro‑
wanie wystaw sklepowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, reklamowe usługi edytorskie, agencje reklamowe, publikacja
reklam, publikacja treści reklamowych, 37 budowa i instalowanie
pawilonów I stoisk targowych, handlowych i reklamowych, 41 usłu‑
gi wydawnicze, usługi związane z przygotowywaniem do druku,
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikacja
czasopism, książek, materiałów edukacyjnych, broszur, kalendarzy,
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja tek‑
stów w postaci nośników elektronicznych, 42 projektowanie wystaw
handlowych, pokazów i prezentacji, aranżacja i scenografia wnętrz.
(111) 306607
(220) 2016 03 09
(210) 453353
(151) 2018 01 22
(441) 2016 06 20
(732) KURZĄTKOWSKA‑SEROTIUK JOANNA DOBRY KLIMAT,
Czarnowąsy, PL.
(540) Poczta Kartkowa
(540)

(531) 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 20.05.13
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(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
i usług branży poligraficznej, upominkowej i reklamowej pozwalają‑
ce nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz
kupować te towary i usługi, w szczególności: w sklepie lub innym
punkcie sprzedaży, w sprzedaży wysyłkowej, z katalogu różnych ar‑
tykułów lub usług, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, uży‑
wając środków telekomunikacji, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi importowo‑eksportowe, udzielanie praw franchisingowych
w powiązaniu ze wspieraniem przy prowadzeniu lub kierowaniu
przedsiębiorstwem handlowym, zarządzanie logistyką, usługi za‑
rządzania biznesem, usługi konsultacyjne dotyczące biznesu, usługi
administrowania biznesem, usługi dotyczące czynności biurowych,
prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie,
wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjne
‑reklamowych
w tym kart pocztowych, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet jako usługi telekomunikacyjne, udo‑
stępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania prawdziwych kartek pocztowych wraz z prezentami,
usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkowni‑
kom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednic‑
twem Internetu, usługi przekazywania on‑line kartek z życzeniami,
kartek świątecznych, okazjonalnych i reklamowych wraz z prezenta‑
mi, usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udo‑
stępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi internetowe w zakresie poczty
elektronicznej.

(111) 306608
(220) 2016 04 11
(210) 454680
(151) 2018 01 24
(441) 2016 10 10
(732) HOIST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Hoist Poland
(510), (511) 35 rachunkowość, analizy rynku, 36 wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie finansami,
analizy finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, inwesty‑
cje kapitałowe, operacje finansowe.
(111) 306609
(220) 2016 08 22
(210) 460521
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) SOCATOTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Piłkarskie maluszki
(510), (511) 9 nagrane magnetyczne nośniki danych, płyty kompak‑
towe, płyty dvd, cyfrowe dyski wielokrotnego zapisu, taśmy wideo
i płyty cd‑rom, urządzenia do przechowywania danych, urządze‑
nia audiowizualne i fotograficzne, futerały na elektroniczne notesy,
urządzenia do gromadzenia danych, urządzenia do nagrywania,
elektroniczne bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektro‑
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni‑
kach, oprogramowanie, dane zapisane elektronicznie, nagrania
magnetyczne, dyski optyczne zapisane, wstępnie nagrane kasety,
taśmy z nagraniami, dane zapisane magnetycznie, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 16 książki, czasopisma ilu‑
strowane atlasy treningowe, podręczniki instruktażowe biuletyny
informacyjne, broszury, papier na wizytówki [produkt półprzetwo‑
rzony], wyroby z kartonu, książki, kalkomanie 3d do stosowania na
każdej powierzchni, książki adresowe, kalendarze adwentowe, ta‑
blice reklamowe z tektury, plakaty reklamowe, kalendarze spotkań
[agendy], kartki urodzinowe, książeczki do kolorowania, komiksy, pu‑
blikacje edukacyjne, bilety wstępu, programy imprez, ulotki, okładki
czasopism, czasopisma[periodyki], katalogi sprzedaży wysyłkowej,
podręczniki instruktażowe, oprawione plakaty, fotografie, karty
obrazkowe, terminarze [materiały drukowane], rozkładane kartki
okolicznościowe z niespodzianką, czasopisma z plakatami, afisze,
plakaty, biuletyny informacyjne, programy drukowane, publikacje
drukowane, drukowane emblematy [kalkomanie], karty wyników,
sportowe karty do kolekcjonowania, zeszyty ćwiczeń z naklejkami,
naklejki [kalkomanie], karty na wymianę, fotografie oprawione i nie‑
oprawione, wykresy ścienne, 25 koszulki z krótkim rękawem, bluzy
sportowe, spodnie joggingowe, skarpetki, szorty, czapki bejsbo‑
lówki, kurtki, skarpetki przeciwpotne, podkoszulki sportowe, stroje
plażowe, odzież dla chłopców, bokserki, spodenki rowerowe na szel‑
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kach, śliniaki niepapierowe, paski [odzież], ubrania codzienne, odzież
dziecięca, nauszniki, kamizelki [bezrękawniki], rękawiczki, koszulki
piłkarskie, polary, długie luźne stroje, chustki na głowę, pulowery
z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, kurtki, kurtki jako odzież
sportowa, odzież do joggingu, topy do biegania, swetry, chusty
[odzież], rękawiczki dziane, ocieplacze, kurtki odblaskowe, pulowery
z długimi rękawami, podkoszulki z długimi rękawami, koszulki polo,
koszulki polo z dzianiny, swetry polo, koszulki z nadrukami, piżamy,
kartki przeciwdeszczowe, ponczo przeciwdeszczowe, stroje dla sę‑
dziów sportowych, koszulki bez rękawów do biegania, szaliki, sza‑
le, dresy ortalionowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, szorty,
odzież sportowa, skarpetki sportowe, czapki i czapeczki sportowe,
skarpetki, kurtki sportowe, szorty sportowe, bluzy sportowe, opa‑
ski przeciwpotne, spodenki kąpielowe, koszulki z krótkim rękawem,
spodnie od dresu, bluzy dresowe, buty sportowe [obuwie], krawa‑
ty, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, topy sportowe do
rozgrzewki, spodnie do rozgrzewki, kurtki sportowe do rozgrzewki,
podkoszulki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, kamizelki do ochro‑
ny przed wiatrem, skarpetki wełniane, koszulki piłkarskie, koszulki
piłkarskie, 28 piłki, bramki, sieci i pachołki do użytku w treningach
piłki nożnej dla małych dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, uchwyty
do piłek, końcówki do pompowania piłek, pompki do piłek, torby
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, słupki do bra‑
mek, siatki do bramek, rękawice wykonane specjalnie do noszenia
podczas uprawiania sportu, rękawice do gry w piłkę nożną, piłki do
ćwiczeń, tarcze elektroniczne, ochraniacze na nogi przystosowane
do uprawiania sportu, nakolanniki [artykuły sportowe], podstawki do
wykopywania piłek, siatki do sportów, nagolenniki [artykuły sporto‑
we], piłki do piłki nożnej, nakolanniki do użytku w grze w piłkę noż‑
ną, siatki do bramek do gry w piłkę nożną, bramki do piłki nożnej,
tarcze strzelnicze do użytku sportowego, piłki do piłki nożnej, małe
piłki do gry w piłkę nożną, 41 nauczanie gry w piłkę nożną, obozy
piłki nożnej, organizowanie meczów piłki nożnej, rozrywka w postaci
meczów piłkarskich, organizowanie zawodów piłki nożnej, rozryw‑
ka w postaci meczów piłkarskich, usługi w zakresie organizowania
imprez piłkarskich, nauczanie i szkolenia, usługi doradcze w zakresie
szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji, organizowanie warsz‑
tatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkolenio‑
wych, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, trenowanie,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej
dzieci, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, kursy szkoleniowe do‑
tyczące zajęć sportowych, informacje dotyczące edukacji sportowej,
kultura fizyczna, udostępnianie filmów online nie do pobrania, za‑
pewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi .

(111) 306610
(220) 2016 12 05
(210) 463314
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) ŻYGADŁO MICHAŁ TAXI GROSZ, Żerniki Wrocławskie, PL.
(540) TICKET TAXI
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 39 usługi taxi, transport pasażerski, usługi kierowców.
(111) 306611
(220) 2016 11 04
(210) 463521
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Tribitor
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, szary
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
suplementy żywnościowe, dietetyczna żywność do celów medycz‑

Nr 6/2018

nych, farmaceutyczne słodycze, preparaty farmaceutyczne, napo‑
je stosowane w lecznictwie, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, artykuły
spożywcze dla diabetyków, 32 napoje, napoje na bazie składników
naturalnych, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje wita‑
minizowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej i on‑line dotyczące
dietetycznych środków spożywczych, suplementów diety, napojów,
czekolady, cukierków do celów medycznych.

(111) 306612
(220) 2016 11 10
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 11
(732) GAUER MIKOŁAJ DOMINIK, Łódź, PL.
(540) emelissa zdrowo pięknie naturalnie
(540)

(210) 463746

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem
Internetu artykułów drogeryjnych, aptecznych, środków specjalne‑
go przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, wyrobów me‑
dycznych oraz kosmetyków.
(111) 306613
(220) 2016 11 16
(210) 463954
(151) 2018 01 19
(441) 2017 01 16
(732) KEYMASTER LIMITED, Nikozja, CY.
(540) infinity
(510), (511) 9 instrumenty i przyrządy optyczne, akcesoria optyczne,
etui na okulary, łańcuszki do okularów, okulary przeciwsłoneczne,
okulary optyczne, oprawki do okularów, szkła do okularów optyczne
i przeciwsłoneczne, soczewki korekcyjne, szkła kontaktowe, pojem‑
niczki na szkła kontaktowe.
(111) 306614
(220) 2016 12 19
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) DK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, PL.
(540) DK Soft Shell
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 465404

(111) 306615
(220) 2017 02 01
(210) 466989
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Duet dla Firm
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automa‑
ty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące,
płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektrycz‑
ne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyj‑
ne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kom‑
pilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kom‑
pilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności
informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji,
organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawie‑
raniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usługi telekomunikacyj‑
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ne on line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia
usług, umów pośrednictwa dotyczących handlu oraz kupna i sprze‑
daży, umów kupna‑sprzedaży, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary i usługi,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów lub usług, za pośred‑
nictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi
pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośred‑
nictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon
i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet, usługi
telekomunikacyjne on line polegające na umożliwieniu: zawierania
umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych, umów bankowych
oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji ban‑
kowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów, usługi
telekomunikacyjne on line polegające na umożliwieniu zawierania
umów pośrednictwa dotyczących finansów i kredytów, otwierania
rachunków bakowych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakre‑
sie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii
komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie
łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii ko‑
mórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania syste‑
mów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi
w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastoso‑
waniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicz‑
nej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem:
multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomuni‑
kacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elek‑
troniczny serwis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi
telekomunikacyjne on line polegające na umożliwieniu zawirania
umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, 41 usługi w zakresie
nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(111) 306616
(220) 2017 02 01
(210) 466990
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DUET DLA FIRM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automa‑
ty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczą‑
ce, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urzą‑
dzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub
obrazu, urządzenia I przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów,
składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisem‑
nych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzy‑
staniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych
oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: re‑
klamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego
udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych,
pośrednictwa w zawieraniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon
i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usłu‑
gi telekomunikacyjne on line polegające na umożliwieniu: zlecenia
usług, świadczenia usług, umów pośrednictwa, umów ubezpie‑
czeniowych, umów kupna‑sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem
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usług oraz kupować te towary i usługi, w szczególności: z katalogu
różnych artykułów lub usług, za pośrednictwem usługi elektronicz‑
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów
ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu
konta poprzez telefon i Internet, usługi telekomunikacyjne on line
polegające na umożliwieniu: zawierania umów ubezpieczeniowych,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankoowych, dostępu do konta
bankowego, wykonywania umów, usługi telekomunikacyjne on line
polegające na umożliwieniu zawierania umów pośrednictwa doty‑
czących finansów i kredytów, otwieranie rachunków bankowych,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicz‑
nej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, te‑
legraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet,
telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej,
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadze‑
nia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku
i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności
informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń teleko‑
munikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, mode‑
mów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu
on‑line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udo‑
stępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi telekomunikacyjne on line po‑
legające na umożliwianiu zawierania umów dotyczących usług tele‑
komunikacyjnych, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon,
Internet, radio i telewizję.

(111) 306617
(220) 2017 02 03
(210) 467067
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) PREMIUM BRAND 100 % PREMIUM COFFEE GOLD KING LION
SUPERIOR PREMIUM BRAND 100% ARABICA WHOLE BEAN COFFEE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoniebieski, złoty
(531) 03.01.01, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
24.05.01, 24.05.20
(510), (511) 30 kawa.
(111) 306618
(220) 2017 02 03
(210) 467071
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE,
Leszczawa Dolna, PL.
(540) WILCZE GÓRY
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nośniki komputerowe z na‑
graniem cyfrowym, filmy zrealizowane utrwalone na nośnikach,
programy komputerowe, 16 publikacje drukowane, czasopisma,
dzienniki, książki, albumy, broszury, druki okolicznościowe, folde‑
ry, fotografie, katalogi, mapy, zapisy nutowe, plakaty, pocztówki,
podręczniki, przewodniki, 29 warzywa i owoce gotowane, kon‑
serwowane, suszone i mrożone, produkty żywnościowe z warzyw
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i owoców, koncentraty warzywne i owocowe, przeciery i pulpy
warzywne i owocowe, marmolady, dżemy, galaretki warzywne
i owocowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, grzyby suszone
i przetworzone, zupy, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, wyroby
mleczarskie, sery, wyroby olejarskie, mięso, drób, dziczyzna, wyro‑
by wędliniarskie, ryby, 30 kawa, herbata, kakao, mąka i produkty
zbożowe, płatki śniadaniowe, makaron, cukier, czekolada i wyroby
czekoladowe, cukierki, słodycze, chleb, ciastka i wyroby cukierni‑
cze, lody, miód, przyprawy, musztarda, majonezy, ketchupy, ocet,
sosy, zioła suszone, 31 świeże owoce i warzywa, płody rolne, ogro‑
dowe i leśne, żywe rośliny, zboża nieprzetworzone, otręby, nasio‑
na, orzechy, ziarna nieprzetworzone, świeże grzyby, pasza i karma
dla zwierząt, 32 napoje bezalkoholowe, wody źródlane, soki, piwo,
39 usługi w zakresie planowania podróży, organizowanie podróży,
organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizo‑
wanie zwiedzania, organizowanie wypraw górskich, pilotowanie
grup wycieczkowych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem,
41 usługi oświatowe i szkoleniowe, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem on‑line,
organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji
i zjazdów, organizowanie spotkań, organizowanie wystaw o cha‑
rakterze edukacyjnym, kulturalnym, rozrywkowym, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, działalność edukacyjna w zakresie
ochrony przyrody i środowiska, działalność edukacyjna w zakre‑
sie historii i tradycji narodowej, działalność edukacyjna w zakresie
integracji obywatelskiej, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań
naukowych oraz prac studialnych dotyczących ochrony przyrody,
środowiska i krajobrazu, metod i systemów dokumentowania, kon‑
troli i prognozowania zmian w środowisku przyrodniczym, usługi
w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz prac studialnych
dotyczących leśnictwa i rolnictwa, 43 hotele i pensjonaty, domy
wycieczkowe, schroniska górskie, stanice wodne (usługi w zakresie
zakwaterowania), stacje narciarskie (usługi w zakresie zakwatero‑
wania), bary, kawiarnie, restauracje.

(111) 306619
(220) 2017 08 29
(210) 475948
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK‑RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT S
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wy‑
czynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, kara‑
binki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, ka‑
rabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, kara‑
biny maszynowe, karabiny‑granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszy‑
nowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje drukowane, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 306620
(220) 2017 08 29
(210) 475951
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK‑RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT S 16 FB‑M1
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wy‑
czynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, kara‑
binki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe,
karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe,
karabiny maszynowe, karabiny‑granatniki, ciężkie karabiny maszy‑
nowe, wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny
maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sy‑
gnałowe, strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety,
repliki broni palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego
typu broni, 16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje druko‑
wane, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze,
fotografie, foldery reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń
ręczną lub palną.
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(111) 306621
(220) 2017 08 29
(210) 475955
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK‑RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT BS
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wy‑
czynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, kara‑
binki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, ka‑
rabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, kara‑
biny maszynowe, karabiny‑granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszy‑
nowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje drukowane, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 306622
(220) 2017 08 29
(210) 475957
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) PASTUSIAK AGATA AGATA‑POŚREDNICTWO HANDLOWE,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) Balonowe Zoo
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01, 21.01.16, 03.01.08,
03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 28 balony, balony do zabawy, zabawki dmuchane,
41 usługi rozrywkowe dla dzieci, organizacja i przeprowadzanie ak‑
tywności rozrywkowych, świadczenie usług rozrywkowych dla dzie‑
ci, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja atrakcji
na obozach letnich, organizacja gier dla dzieci, organizacja zajęć dla
dzieci, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizacja i przepro‑
wadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i prowadzenie imprez
rozrywkowych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, orga‑
nizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja przyjęć, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, szkolenie w zakresie zajęć
rekreacyjnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradz‑
two w zakresie planowania imprez specjalnych, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, usługi dekorowania balonami, odgrywanie roli
clowna, usługi malowania twarzy, usługi szkoleń dekoratorskich, po‑
kazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji.
(111) 306623
(220) 2017 08 30
(210) 475966
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków, PL.
(540) Miłosz 365
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 26.01.17, 27.07.01, 26.01.17
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty,
broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne,
agencje public relations, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy ko‑
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respondencyjne, impresariat w działalności artystycznej, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowa‑
nie w mediach produktów dla celów handlu detalicznego, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie usługi w dzie‑
dzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka
w postaci widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji
lub rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów innych niż re‑
klamowych, publikowanie książek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi orkiestr, realizacja spektakli,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związa‑
nych z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, organi‑
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo, rezerwacja miejsc
na spektakle, organizowanie spektakli jako impresariat, komputero‑
we przygotowanie materiałów do publikacji, usługi kompozycji mu‑
zycznych, fotoreportaże, fotografie, nagrywanie filmów na taśmach
video w zakresie filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamo‑
wych, organizowanie i prowadzenie koncertów.

(111) 306624
(220) 2017 08 30
(210) 476002
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) MANISZEWSKA IWONA FITNESS CLUB PULS, Wałcz, PL.
(540) SURVIVAL WAŁU POMORSKIEGO
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.21, 26.13.01, 02.01.08, 02.01.16,
02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 41 organizowanie imprez sportowych, zawodów i turnie‑
jów sportowych, organizowanie maratonów, biegów przełajowych,
biegów przez przeszkody, zapewnianie obiektów treningowych do
biegów z przeszkodami, usługi w zakresie organizowania gier, zabaw
i konkursów sprawnościowych i rozrywkowych, usługi rozrywkowe
świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych, usługi
prowadzenia działalności szkoleniowej we wszystkich dziedzinach
życia sportowego i rekreacyjnego, edukacja w dziedzinie aktywności
fizycznej, promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu
życia, propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, organizacja wy‑
staw i targów.
(111) 306625
(220) 2017 08 30
(210) 476003
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) ELEKTRO‑PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(540) HERMETICA
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne natynkowe i podtynkowe.
(111) 306626
(220) 2017 08 31
(210) 476018
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) TOMCIO PALUCH
(510), (511) 30 bułki nadziewane, bułki z nadzieniem, kanapki, na‑
dziewane kanapki, rybne kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z kur‑
czakiem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki z rybą, kanapki za‑
wierające sałatę, kanapki zawierające mieloną wołowinę, zawijane
kanapki typu wrap (pieczywo), kanapki z filetem z ryby, opiekane
kanapki z serem i z szynką, bagietki, bagietki z nadzieniem, dania go‑
towe i wytrawne przekąski, sosy, gotowe sosy, sosy [przyprawy], sosy
na bazie pomidorów, keczup, musztarda, majonez, pasty do smaro‑
wania na bazie majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu
i keczupu.
(111) 306627
(151) 2018 01 30

(220) 2017 08 31
(441) 2017 10 16

(210) 476026
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(732) DOOR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) door plus
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, klamki do drzwi metalowe, kołatki
do drzwi, osprzęt do drzwi metalowy, zasuwy do drzwi, drzwi alumi‑
niowe, framugi drzwi metalowe, zamki do drzwi, zewnętrzne drzwi
metalowe, metalowe drzwi izolujące, elementy drzwiowe metalowe,
metalowe ościeżnice do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, panele
i wypełnienia drzwiowe z tworzywa i aluminium, 19 drzwi niemeta‑
lowe, drzwiowe płyty niemetalowe, drzwiowe futryny niemetalowe,
drzwiowe ościeżnice niemetalowe, drzwi drewniane, drzwi szklane,
drzwi oszklone, niemetalowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, pa‑
nele szklane do drzwi, 20 osprzęt do drzwi niemetalowy, drewniane
klamki drzwiowe, zawiasy do drzwi niemetalowe, zasuwy drzwiowe
niemetalowe.
(111) 306628
(220) 2017 09 01
(210) 476040
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) BERGER‑ZIMNY ANNA TRANSONET, Nowy Tomyśl, PL.
(540) TRANSONET.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.04.01, 26.04.04, 24.15.01, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 39 pośrednictwo frachtowe.
(111) 306629
(220) 2017 09 04
(210) 476053
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) IWASIECZKO KAROL SZCZEPAN, Małujowice, PL.
(540) pasieka u karola
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.04, 26.11.08, 26.01.01, 01.15.15, 03.13.04,
03.13.05, 03.13.24
(510), (511) 30 miód, ziołomiody, słodycze na bazie miodu, produkty
pszczele, w tym propolis, pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele,
jad pszczeli.
(111) 306630
(220) 2017 09 04
(210) 476073
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) KACPRZAK MICHAŁ, Gierałtowice, PL.
(540) CRACKHOUSE
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, 41 nagrywanie muzyki,
usługi w zakresie komponowania muzyki, udostępnianie muzyki cy‑
frowej z internetowych stron MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, produkcja muzyczna, w szczególności
podkładów muzycznych do rapu.
(111) 306631
(151) 2018 01 29

(220) 2017 09 04
(441) 2017 10 09

(210) 476074
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(732) LIBERACKI MAREK LIBRO, Lubawa, PL.
(540) LIBRO
(540)

Nr 6/2018

(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Zwyczajny
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 30 kasze spożywcze, ryż.
Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.11.01
(510), (511) 20 meble tapicerowane: fotele, kanapy, otomany, sofy,
wersalki, łóżka, zestawy wypoczynkowe, meble mieszkaniowe: sys‑
temy meblowe, krzesła, stoły, szafy, szafki, biurka, komody, kontuary,
kredensy, witryny, toaletki, serwantki, kwietniki, wieszaki, regały,
półki, pulpity, gabloty, ławy, meble szkolne, meble kuchenne, me‑
ble biurowe, meble hotelowe, meble łazienkowe, meble recepcyjne,
fotele i krzesła obrotowe, meblościanki, meble gabinetowe, meble
ogrodowe, materace.
(111) 306632
(220) 2017 09 04
(210) 476109
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) INCINERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ESTHIMA
(510), (511) 6 pomniki metalowe jako nagrobki, nagrobki metalowe,
płyty pamiątkowe metalowe, figurki i statuetki metalowe, 19 płyty
nagrobne niemetalowe, płyty pamiątkowe niemetalowe, nagrobki,
grobowce [pomniki] niemetalowe, stele nagrobkowe niemetalowe,
grobowce podziemne [krypty] niemetalowe, ogrodzenia nieme‑
talowe do grobów lub nagrobków, groby niemetalowe, tablice na‑
grobkowe niemetalowe, 20 urny pogrzebowe, emblematy, figurki,
popiersia, posążki z: tworzyw sztucznych, drewna, korka, wikliny,
gipsu, 21 emblematy, figurki i statuetki z: porcelany, terakoty, szkła,
26 wieńce i wiązanki z kwiatów sztucznych, 31 wieńce i wiązanki
z kwiatów naturalnych, 35 zarządzanie i administrowanie cmenta‑
rzami i miejscami pamięci, 39 usługi przewozu, przewóz samocho‑
dami ciężarowymi, transport i magazynowanie odpadów, transport
zwierząt, transport zwłok, 40 niszczenie odpadów i śmieci, spalanie
śmieci i odpadów, 45 prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi
kremacyjne, usługi kremacji zwierząt domowych, usługi pogrzebo‑
we, usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych.
(111) 306633
(220) 2017 09 04
(210) 476115
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH AD
CASUM DĘBSKA, KOSMALA, PACZKOWSKI I PARTNERZY SPÓŁKA
PARTNERSKA, Warszawa, PL.
(540) Ad Casum Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi prawne.

(111) 306636
(220) 2017 02 06
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Hawana, CU.
(540) MONTECRISTO
(540)

(210) 467185

Kolor znaku: żółty, złoty, czerwony
(531) 23.01.01, 26.03.01, 26.03.23, 05.13.25, 24.17.25, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, ozdoby z metali szla‑
chetnych lub pokrywane nimi, figurki z metali szlachetnych lub nimi
pokryte, pudełka z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne.
(111) 306637
(220) 2017 02 10
(210) 467436
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 07
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) EMERYTURA BEZ OBAW PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi in‑
formacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finanso‑
we, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 306638
(220) 2017 02 13
(151) 2018 01 29
(441) 2017 06 26
(732) DRESÓWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy, PL.
(540)
(540)

(210) 467482

(111) 306634
(220) 2017 09 04
(210) 476116
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH AD
CASUM DĘBSKA, KOSMALA, PACZKOWSKI I PARTNERZY SPÓŁKA
PARTNERSKA, Warszawa, PL.
(540) Ad Casum
(510), (511) 45 usługi prawne.

(531) 03.03.03, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina [odzież],
35 reklama.

(111) 306635
(151) 2018 01 23

(111) 306639
(151) 2018 01 29

(220) 2017 09 05
(441) 2017 10 09

(210) 476139

(220) 2017 02 14
(441) 2017 04 24

(210) 467583

Nr 6/2018
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(732) DRESÓWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy, PL.
(540)
(540)

(732) BOBIŃSKA KATARZYNA TRAVEL AND ACTION.PL, Gdynia, PL.
(540) GOLF IN GDAŃSK
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 25.07.01, 25.07.08
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina [odzież],
35 reklama.
(111) 306640
(220) 2017 02 22
(210) 467985
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 28
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) DOLINA NIDY
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu,
kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, spoiwo
(kleje), inne niż do zastosowań domowych lub papierniczych, pre‑
paraty do klejenia, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do powłok
ceramicznych, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje do ozdob‑
nego bruku, kleje poliuretanowe, kleje kontaktowe, kleje do płytek
ceramicznych, kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje
do przymocowywania płyt izolacyjnych, kleje szybkowiążące do
użytku przemysłowego, kleje do wyrobów z cementu, kleje do wy‑
kańczania i gruntowania, 2 pokrywające powierzchnie dekoracyjne
i ochronne kompozycje trwałe lub tymczasowe, podkłady, powłoki
gruntowe, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne
materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych,
półpłynnych i rozpylanych (w tym w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do
powyższych związków i preparatów, 5 cement dentystyczny, 10 gips
do celów chirurgicznych, 16 folie z pęcherzykami powietrza do pako‑
wania, folie bąbelkowe do pakowania, folie do okładania książek do
pakowania, plastikowe folie do rzutników do pakowania, folie kleją‑
ce do artykułów papierniczych do pakowania, folie z polipropylenu
do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie
polietylenowe do pakowania, cienkie przezroczyste folie samoprzy‑
legające do pakowania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do
opakowywania, folie przylepne z tworzyw sztucznych do oprawiania
obrazów do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do pakowania
żywności do użytku w gospodarstwie domowym do pakowania,
artykuły papiernicze, masy modelarskie, biały karton, karton opa‑
kowaniowy, pojemniki kartonowe, opakowania kartonowe, pudła
kartonowe, pudełka kartonowe, kartony do pakowania, składane
pudełka kartonowe, pojemniki kartonowe do pakowania, wypełnie‑
nie z papieru lub kartonu, przemysłowy papier i karton, papier do
pakowania, czasopisma (periodyki), książki, 17 masy uszczelniające
i hydroizolujące, 19 masy szpachlowe, zaprawy klejowe do celów bu‑
dowlanych, materiały budowlane niemetalowe, elementy budowla‑
ne i półfabrykaty zawierające gips, gips, płyty gipsowo‑kartonowe,
zaprawy gipsowe, karton budowlany, karton do zastosowań bu‑
dowlanych, karton z miazgi drzewnej, karton z miazgi drzewnej do
użytku w budownictwie,, 28 gry, zabawki, zabawki zawierające gips
modelarski.
(111) 306641
(151) 2018 01 25

(220) 2017 03 07
(441) 2017 10 09
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(210) 468519

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.11.07, 21.03.07, 26.02.07
(510), (511) 41 organizowanie obozów sportowych, organizowanie
obozów wakacyjnych [w zakresie rozrywki], usługi związane z orga‑
nizacją wypoczynku, organizowanie zawodów sportowych, obsługa
pól golfowych, udostępnianie urządzeń sportowych w ramach or‑
ganizowania zajęć sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów].
(111) 306642
(220) 2017 03 15
(210) 468898
(151) 2018 01 26
(441) 2017 08 21
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) O! SHOP
(510), (511) 1 dodatki detergentowe do paliw, dodatki chemiczne do
paliw, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, chemiczne dodatki do
paliw przeciw zamarzaniu, dodatki chemiczne do zwiększania liczby
oktanowej paliwa, dodatki chemiczne do środków czyszczących sto‑
sowanych w układzie wtrysku paliwa, dodatki chemiczne do użytku
w paliwach w celu powstrzymywania korozji, preparaty chemiczne
używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, prepa‑
raty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu zwalczania
zanieczyszczeń, płyny niskozamarzające, płyn hamulcowy, 3 olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, środki do
czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe środki sanitarne,
dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia,
preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania do celów do‑
mowych i inne produkty kosmetyczne oraz do czyszczenia, wata
kosmetyczna, 5 środki dezynfekcyjne, środki dietetyczne do celów
leczniczych, materiały opatrunkowe, żywność dla niemowląt, pod‑
paski higieniczne, chusteczki nasączone płynami farmaceutyczny‑
mi, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, majtki higieniczne,
bandaże higieniczne, pieluchy, opaski higieniczne, środki owado‑
bójcze, pieluszki jednorazowe, 8 aparaty do golenia, nożyki do go‑
lenia, widelce i łyżki, 9 nagrane płyty kompaktowe zawierające gry,
gry wideo nagrane na dysku jako oprogramowanie komputerowe,
gry w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, 11 urządzenia oświetleniowe, grzewcze, wytwarzające parę,
urządzenia do gotowania, chłodzenia, suszenia, wietrzenia i przewo‑
dzenia wody, a także urządzenia sanitarne, 14 wyroby jubilerskie,
zegary, zegarki, przyrządy chronometryczne, 16 papier, dzienniki,
czasopisma, papeteria, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do
papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, chus‑
teczki jednorazowe, papier toaletowy, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, kalendarze, obrusy papierowe, broszury, emblematy, etykiety
nie z materiału tekstylnego, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze,
kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, lito‑
grafie, mapy, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki,
naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje
graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, 18 parasole zwykłe i przeciw‑
słoneczne, portfele, skórzane torby, walizy i aktówki, wyroby rymar‑
skie ze skóry oraz z imitacji skóry, torby uniwersalne, torby sporto‑
we, plecaki, torby podróżne, torebki na ramię, 21 kubki z papieru
lub z tworzyw sztucznych, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów,
butelki i pojemniki szklane, talerze, talerzyki, podstawki‑wszystkie
wymienione towary zawarte w klasie 21, 28 ozdoby choinkowe, gry
planszowe, przenośne gry komputerowe, zabawki, karty do gry,
29 ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczy‑
zna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze: margaryna,
masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa konserwowane, suszo‑
ne, gotowane, konfitury, dżemy, galaretki, żelatyna, konfitury, kon‑
serwy, pikle, wędliny, jogurty, sałatki, hummus, chipsy, puddingi na
bazie mleka, desery owocowe, desery jogurtowe, schłodzone desery
mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, zupy, sery, kefi‑
ry, mleko, śmietana, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie orze‑
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chów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski ziemniaczane, przekąski na
bazie ziemniaków, przekąski na bazie owoców, kandyzowane prze‑
kąski owocowe, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania
warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, chleb, bułki, ciastka,
wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, miód,
syrop z melasy, syropy smakowe, drożdże, proszki do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy, dania gotowe z ryżu, dania gotowe z makaro‑
nu, potrawy i przyprawy w proszku, w kostkach i w płynie, makarony,
kasze i inne wyroby zbożowe, kisiel, budyń, sosy do sałat, chałwa,
galaretki owocowe i spożywcze jako słodycze, hot‑dogi, gofry, guma
do żucia, muesli, pierogi, naleśniki, kanapki, paszteciki, 31 świeże
owoce, warzywa, nasiona, kwiaty, orzechy, 32 wody mineralne, ga‑
zowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów
bezalkoholowych, preparaty do przygotowywania napojów, napoje
owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, 33 wina, wódki, spirytus, ko‑
niaki, 34 tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne artykuły
dla palących, 35 pośrednictwo handlowe, usługi sprzedaży następu‑
jących towarów: branży kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycz‑
nej, spożywczej, chemii gospodarczej, komputerowej, audio‑video,
naukowej, elektronicznej, samochodowej, rowerowej, tytoniowej,
alkoholowej, odzieżowej, jubilerskiej, medycznej, skórzanej, dekora‑
cji wnętrz, zabawkarskiej, usługi w zakresie programów lojalnościo‑
wych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie pro‑
gramów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych.

(111) 306643
(220) 2017 03 28
(210) 469607
(151) 2018 01 26
(441) 2017 06 26
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) RÓŻE, FIOŁKI I ANIOŁKI
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do
żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi jako nadziewane
kluski gotowane na parze, batony zbożowe, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki,
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe, chleb,
chleb bezdrożdżowy, chow‑chow jako przypawa, chutney jako ostry,
gęsty sos, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki,
ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki
miętowe, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cynamon
jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony jako
przyprawa, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do ce‑
lów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eterycz‑
ne, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa,
gimbap jako koreańskie danie z ryżu, glazury do szynki, glukoza do
celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowane
potrawy na bazie makaronu, goździki jako przyprawa, guma do żucia,
herbata, herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir jako przy‑
prawa, jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
jiaozi jako pierogi nadziewane, jogurt mrożony jako lody spożywcze,
kakao, kanapki, kapary, karmelki jako cukierki, kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepa‑
lona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kra‑
kersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona jako
popcorn, kurkuma, kuskus jako kasza, kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, lody, lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja dla
cukiernictwa, majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki jako
wyroby cukiernicze, makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka,
mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orze‑
chowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki jako japońskich wytrawnych naleśników, mię‑
sne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki jako japońskie
wytrawne naleśniki, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki
owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze,
papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka jako przy‑
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prawy, pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, pastylki jako wy‑
roby cukiernicze, pasztet w cieście jako pâté en croûte, pesto jako sos,
pielmieni jako pierogi z nadzieniem mięsnym, pieprz, piernik, pierożki
ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralin‑
ki, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowe‑
go, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na ba‑
zie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia,
proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na
bazie zbóż, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe jako
sosy, marynaty, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, quiche, ramen jako
japońskie danie na bazie makaronu, mączka z roślin strączkowych,
ryż, sago, sajgonki, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi,
skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spo‑
żywczych, soda oczyszczona jako wodorowęglan sodu do pieczenia,
mąka sojowa, sorbety jako lody, sos sojowy, sosy jako przyprawy, sosy
do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti,
suchary, sushi, syrop i melasa, szafran jako przyprawa, środki wiążące
do lodów spożywczych, tabule jako sałatka z kuskus, tacos jako danie
meksykańskie, tapioka, tarty z owocami, tortille, wafle ryżowe, wani‑
lia jako aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wanilii, wareniki jako
pierogi z nadzieniem, woda morska do gotowania, wodorowinian po‑
tasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie mig‑
dałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko proteinowe batoniki zbożo‑
we, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spo‑
żywczych, zboża, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane jako przyprawy, 35 usługi w zakresie gromadzenia na
rzecz osób trzecich żywności, artykułów spożywczych, napojów, pro‑
duktów tytoniowych, artykułów do użytku domowego i osobistego,
produktów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów
toaletowych w celu ich dogodnego obejrzenia i umożliwienia dokona‑
nia zakupu detalicznego i hurtowego, usługi w zakresie badań rynku
i opinii publicznej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi do‑
radcze w tym zakresie, 43 bary szybkiej obsługi jako snack‑bary, kafe‑
terie jako bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi
barowe, usługi restauracyjne.

(111) 306644
(220) 2017 03 31
(210) 469784
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 16
(732) JASIECKA DOROTA MORZE UŚMIECHU, Świnoujście, PL.
(540) MORZE UŚMIECHU KURORT DLA ZĘBÓW
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 03.09.18, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.09, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 44 usługi w zakresie leczenia zębów, chirurgii stomato‑
logicznej, ortodoncji, protetyki dentystycznej.
(111) 306645
(220) 2017 03 31
(210) 469785
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FASHION SQUARE
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot‑
ki, drukowane materiały: reklamowe, biurowe, materiały informa‑
cyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, zaproszenia, dyplomy,
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koperty, papierowe torby na zakupy, podłogowe stanowiska wysta‑
wowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na
artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z za‑
kładami, kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowa‑
nia, papierowe losy loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedać przez
Internet artykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie
i zarządzanie centrami handlowo‑rozrywkowymi, sklepami, punk‑
tami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami
rozrywkowo
‑rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem,
prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich
zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospo‑
darczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowy‑
mi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicz‑
nych i hotelowych, usługi związane z reprezentowaniem interesów
osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w ce‑
lach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych
i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publiko‑
wanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz da‑
nych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na
cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi rekla‑
my i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kompute‑
rowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wy‑
staw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kultural‑
nych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyj‑
nych, 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 lojal‑
nościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo‑
wych, 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, wynaj‑
mowanie 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 ubezpieczenio‑
we, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wy‑
cena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów
wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów
i bonów wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościo‑
wymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami moty‑
wacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie
instalacji budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wy‑
konywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiek‑
tów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie
zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepa‑
kowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usłu‑
gi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji,
prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organi‑
zowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekre‑
acyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organi‑
zowanie 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,
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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, usłu‑
gi gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi
z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obra‑
zy za pośrednictwem sieci komputerowej online, szkolenia: persone‑
lu: w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik
komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia mak‑
symalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do‑
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i oddziałów opieki dziennej
nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów ga‑
stronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie
oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie
centrów opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dzieć‑
mi, usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz świadczone
w obiektach handlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni
wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, prowadzenie klinik
medycznych, ośrodków zdrowia, ośrodków diagnostycznych, prowa‑
dzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psycholo‑
gicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycz‑
nych, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad
dziećmi pod nieobecność rodziców.

(111) 306646
(220) 2017 03 31
(210) 469786
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FASHION SQUARE
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot‑
ki, drukowane materiały: reklamowe, biurowe, materiały informa‑
cyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, zaproszenia, dyplomy,
koperty, papierowe torby na zakupy, podłogowe stanowiska wysta‑
wowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na
artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z za‑
kładami, kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowa‑
nia, papierowe losy loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez
Internet artykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie
i zarządzanie centrami handlowo‑rozrywkowymi, sklepami, punk‑
tami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami
rozrywkowo
‑rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem,
prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich
zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospo‑
darczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowy‑
mi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicz‑
nych i hotelowych, usługi związane z reprezentowaniem interesów
osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w ce‑
lach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych
i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publiko‑
wanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz da‑
nych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na
cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi rekla‑
my i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kompute‑
rowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz
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za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wy‑
staw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kultural‑
nych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyj‑
nych, 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 lojal‑
nościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo‑
wych, 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, wynaj‑
mowanie 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 ubezpieczenio‑
we, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wy‑
cena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów
wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów
i bonów wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościo‑
wymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami moty‑
wacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie
instalacji budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wy‑
konywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiek‑
tów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie
zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepa‑
kowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usłu‑
gi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji,
prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organi‑
zowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekre‑
acyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organi‑
zowanie 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, usłu‑
gi gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi
z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obra‑
zy za pośrednictwem sieci komputerowej online, szkolenia persone‑
lu w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik
komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia mak‑
symalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do‑
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i oddziałów opieki dziennej
nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów ga‑
stronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie
oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie
centrów opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dzieć‑
mi, usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz świadczone
w obiektach handlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni
wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, prowadzenie klinik
medycznych, ośrodków zdrowia, ośrodków diagnostycznych, prowa‑
dzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psycholo‑
gicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycz‑
nych, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad
dziećmi pod nieobecność rodziców.
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(111) 306647
(220) 2017 04 05
(210) 470028
(151) 2018 01 22
(441) 2017 08 07
(732) CLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CARPET OUTLET
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 09.01.21, 26.04.01, 26.04.06
(510), (511) 27 maty i wykładziny podłogowe, maty i wykładziny an‑
typoślizgowe, dywany i dywaniki, tapety i ścienne obicia nietekstyl‑
ne, 35 usługi agencji importowo‑eksportowych, agencji informacji
handlowej, badania rynku, dystrybucji materiałów reklamowych,
próbek, druków, prospektów i broszur, organizowanie wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej
i telewizyjnej, promocji i sprzedaży dla osób trzecich, organizowa‑
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać i kupować towary także na stronie internetowej doty‑
czącej sprzedaży: mat i wykładzin podłogowych, maty i wykładziny
antypoślizgowych, dywanów i dywaników, tapet i ściennych obić
nietekstylnych.
(111) 306648
(220) 2017 04 06
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) JAKOŚĆ I TRADYCJA G&oacute;rnośląskie
(540)

(210) 470065

Kolor znaku: brązowy, żółty, czarny, biały, czerwony, zielony
(531) 05.07.02, 09.01.10, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03,
26.04.08
(510), (511) 32 piwo.
(111) 306649
(220) 2017 07 12
(210) 470336
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) KASPRZYK MAREK KONSHURT, Częstochowa, PL.
(540) MK ANIMALS
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, złoty, czarny, szary, biały
(531) 03.01.02, 29.01.15, 27.05.01, 24.05.01, 24.05.03, 09.01.10
(510), (511) 31 karma sucha, mokra – w puszkach, batony.
(111) 306650
(220) 2017 04 18
(210) 470572
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 25
(732) BEAUTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) privist.
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.
(111) 306651
(220) 2017 04 21
(210) 470772
(151) 2018 01 15
(441) 2017 06 26
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Żelki jak smok
(510), (511) 30 galaretki jako słodycze, żelki, wyroby cukiernicze.
(111) 306652
(220) 2017 05 30
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 16
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) Said
(540)

(210) 470785

2209

wania i prowadzenia klubów muzycznych, organizowanie, obsługa
i prowadzenie koncertów muzycznych, organizowanie i planowania
rozrywki, widowisk i występów artystycznych, imprezy kulturalne,
organizowanie wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, rozrywka na
żywo, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych,
udzielanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących rozrywki,
usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, usługi wystę‑
pów grup muzycznych i muzyków na żywo, widowiska muzyczne,
występy muzyczne i piosenkarskie, zarządzanie koncertami i impre‑
zami rozrywkowymi, informacja o wymienionych usługach.

(111) 306655
(220) 2017 04 26
(210) 470958
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) SARSAR MONIKA GOOD CHOICE, Poznań, PL.
(540) JaKUBEK DRINK BAR
(540)

(531) 08.07.01, 01.15.19, 05.07.12, 05.07.22, 11.03.06, 11.03.02,
26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzo‑
biorców, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 41 usługi klubowe, usługi roz‑
rywkowe świadczone w klubach nocnych, 43 bary, oferowanie żywno‑
ści i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć w zakresie
dostarczania żywności i napoi, usługi kateringowe, usługi koktajlbarów,
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, usługi w zakresie bankietów.

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.15, 26.13.99
(510), (511) 30 kawa, herbata, cukier, ryż, tapioka, sago, substytut
kawy, mąka, chleb, herbatniki, ciastka, ciasta i wyroby cukiernicze,
jadalne lody, batony spożywcze na bazie zbóż, chrupki, chipsy zbo‑
żowe, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
pieprz, ocet, sosy, przyprawy, lód, kremy rozprowadzające, czeko‑
lada, wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, praliny, wyroby
czekoladowe na ozdoby choinkowe, towary w czekoladowych po‑
krywach jadalnych z nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze,
guma do żucia, guma do żucia bez cukru, cukierki bez cukru.

(111) 306656
(220) 2017 04 27
(210) 470997
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Apopiclon
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne na receptę stosowane
w przypadku bezsenności.

(111) 306653
(220) 2017 04 24
(210) 470809
(151) 2018 01 16
(441) 2017 06 26
(732) ACCORD HEALTHCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NaBull Accord
(510), (511) 5 produkty lecznicze o działaniu przeciwbólowym.

(111) 306657
(220) 2017 04 27
(210) 470998
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 16
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) ApoDream
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne na receptę stosowane
w przypadku bezsenności.

(111) 306654
(220) 2017 04 25
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 25
(732) MEDIA SERWIS M. KRZOSEK SPÓŁKA JAWNA,
Stara Błotnica, PL.
(540) sound gallery lemon
(540)

(111) 306658
(220) 2017 04 27
(210) 471004
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) PIETRZAK JACEK LODY MARSJANO, Warszawa, PL.
(540) Lody Kręcone
(540)

(210) 470892

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa, usługi klubowe w zakresie
rozrywki, prowadzenie obiektów w celach świadczenia usług roz‑
rywkowych, usługi świadczone przez kluby, organizowanie imprez
muzycznych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organi‑
zowanie i prowadzenie imprez w celach towarzysko‑rozrywkowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa imprez w celach organizo‑

Kolor znaku: jasnoszary, żółty, czerwony, fioletowy, zielony,
jasnozielony, jasnoniebieski, czarny, biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 30 lody.
(111) 306659
(220) 2017 04 27
(210) 471006
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) Zapoclon
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne na receptę stosowane
w przypadku bezsenności.
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(111) 306660
(220) 2017 05 05
(210) 471224
(151) 2018 01 18
(441) 2017 07 03
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Diagnoza
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy fil‑
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso‑
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa‑
rzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry kompute‑
rowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania I reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro‑
wej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przeka‑
zu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadaj‑
niki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki
telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowa‑
nym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa‑
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy apara‑
turowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i na‑
grywarkę 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 umożli‑
wiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za po‑
średnictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowa‑
dzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, progra‑
my komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do
zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i te‑
lewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania
obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elek‑
tronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia
towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewi‑
zyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfro‑
wym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam‑
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audy‑
cji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamo‑
wych, organizacji pokazów I wystaw handlowych/reklamowych,
usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podat‑
ków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospo‑
darczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporzą‑
dzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysył‑
kowego 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 cyfro‑
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi‑
medialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisa‑
nych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych
gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwa‑
rzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej I cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatu‑
ry służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowe‑
go i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników
telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urzą‑
dzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających ze‑
staw 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, obu‑
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej,
książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, me‑
bli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymie‑
nionych towarów z naniesionym logo jako elementem rekłamowo
‑ ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,

bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, bre‑
loczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na dłu‑

Nr 6/2018

gopisy, 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, ko‑
smetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, ma‑
skotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, note‑
sy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, pa‑
rea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, po‑
stery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobacz‑
ki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowni‑
ki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usłu‑
gi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i roz‑
powszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewi‑
zyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozryw‑
kowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem wi‑
dzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów trans‑
misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania
programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych
‑Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitar‑
nego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomuni‑
kacyjne spersonalizowane
‑zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwo‑
ścią wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowa‑
niach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem in‑
formacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do
obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią ko‑
munikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umoż‑
liwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automa‑
tycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkur‑
sów, 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 wymie‑
nionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca
na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazy‑
wanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do pli‑
ków w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Interne‑
cie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogo‑
wego, zapewnienie dostępu do sieci LAN – przesyłanie danych z i do
sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za po‑
średnictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i między‑
narodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i na‑
uczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reporta‑
ży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Inter‑
netu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywko‑
wych w systemie on‑line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi
wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obra‑
zu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radio‑
wych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatyczne‑
go zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w po‑
staci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet,
usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji im‑
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowa‑
nych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie
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elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi
technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawar‑
te w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów kompute‑
rowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawar‑
te w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzi‑
nie usług medialnych
‑prace badawczo
‑wdrożeniowe dotyczące
opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług
medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usłu‑
gi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet‑kawiarenka inter‑
netowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynaro‑
dowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania
dostępu do serwerów internetowych.

(111) 306661
(220) 2017 05 05
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) MUCHA TOMASZ, Bobrów, PL.
(540) My little SWEET TEDDY BEAR
(540)

(210) 471268

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 03.01.14, 03.06.03, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 bielizna osobista, damskie koszule nocne, koszule, ko‑
szule do spania, krótkie piżamy damskie, komplety koszulek i spode‑
nek, legginsy, majtki, odzież damska, okrycia [narzutki] nakładane na
koszule nocne, piżamy, podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z try‑
kotu, ubrania dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pośredni‑
czenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, po‑
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
usługi hurtowni i sklepów detalicznych z odzieżą, bielizną dzienną
i nocną dla dorosłych i dzieci.
(111) 306662
(220) 2017 05 08
(210) 471318
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) CAPEK‑SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skrzyszów, PL.
(540) SATURN
(510), (511) 6 płyty drzwiowe metalowe, drzwi metalowe, okucia
drzwiowe metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe.
(111) 306663
(220) 2017 05 08
(210) 471323
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 11
(732) JAŻDZIEWSKI WOJCIECH, GĄSIOROWSKI JAKUB ALMARINA
TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) Humbi
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.09.03, 26.11.13
(510), (511) 27 dywany, chodniki i maty, ochronne pokrycia pod‑
łogowe, papierowe maty łazienkowe, podłoża antypoślizgowe,
28 akcesoria do pływania, wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu deta‑
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu
detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi
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handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektro‑
nicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akce‑
soriów mody, usługi handlu detalicznego związane z preparatami
do włosów, usługi sklepów detalicznych on‑line obejmujące odzież,
usługi sklepów detalicznych on‑line związane z produktami kosme‑
tycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej związane
z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi
handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tor‑
bami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papier‑
niczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami ar‑
tystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami
naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami
świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą
stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami ku‑
chennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej
wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoria‑
mi do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprze‑
daży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze
sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar‑
tykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy‑
posażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą
stołową usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewa‑
nia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzeda‑
ży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem au‑
diowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
sportowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w bran‑
ży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych.

(111) 306664
(220) 2017 05 08
(210) 471325
(151) 2018 01 24
(441) 2017 09 11
(732) JAŻDZIEWSKI WOJCIECH, GĄSIOROWSKI JAKUB ALMARINA
TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) HUMBI
(510), (511) 27 dywany, chodniki i maty, ochronne pokrycia pod‑
łogowe, papierowe maty łazienkowe, podłoża antypoślizgowe,
28 akcesoria do pływania, wyposażenie placów zabaw i weso‑
łych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 usługi
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handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi
handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzę‑
tu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do
domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego
w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego związa‑
ne z preparatami do włosów, usługi sklepów detalicznych on‑line
obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych on‑line związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo‑
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządza‑
nia żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty‑
kułami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego związane z pro‑
duktami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami
naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowy‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie‑
nicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce‑
soriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży deta‑
licznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposaże‑
niem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą sto‑
łową usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewa‑
nia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzeda‑
ży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem au‑
diowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
sportowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzeda‑
ży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży de‑
talicznej akcesoriów odzieżowych.

(540)

(111) 306665
(220) 2017 05 09
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell ŻEŃ‑SZEŃ SUPLEMENT DIETY

(111) 306668
(220) 2017 05 11
(210) 471494
(151) 2018 01 15
(441) 2017 08 21
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.

(210) 471362

Kolor znaku: niebieski, zielony, czerwony, biały, szary, beżowy
(531) 05.11.02, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawar‑
te w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety za‑
warte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczni‑
czych, witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo‑
magające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające.
(111) 306666
(220) 2017 05 09
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell CZOSNEK FORTE BEZZAPACHOWY
(540)

(210) 471373

Kolor znaku: zielony, żółty, niebieski, biały, różowy
(531) 05.09.21, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawar‑
te w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety za‑
warte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczni‑
czych, witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo‑
magające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające.
(111) 306667
(220) 2017 05 09
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell OMEGA‑3
(540)

(210) 471378

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, zielony, biały
(531) 02.09.01, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawar‑
te w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety za‑
warte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczni‑
czych, witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo‑
magające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające.
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(540) Vobro Toffees with cocoa cream
(540)
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czeko‑
lady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w czekoladzie,
wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne
pianki w czekoladzie, lody.

(111) 306671
(220) 2017 05 12
(210) 471577
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) GRUPA JANISZ SPÓŁKA AKCYJNA CAR REPUBLIC SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pruszcz Gdański, PL.
(540) CARREPUBLIC CARS & SERVICE
(540)
Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy, fioletowy, żółty, biały
(531) 01.15.23, 05.03.13, 08.01.22, 19.03.03, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15, 26.02.07, 26.04.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czeko‑
lady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w czekoladzie,
wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne
pianki w czekoladzie, lody.
(111) 306669
(220) 2017 05 11
(210) 471496
(151) 2018 01 15
(441) 2017 08 21
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540) Vobro Toffees with white cream
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy, jasnożółty
(531) 01.15.23, 05.03.13, 19.03.03, 25.01.15, 26.02.07, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.13, 08.01.22
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czeko‑
lady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w czekoladzie,
wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne
pianki w czekoladzie, lody.
(111) 306670
(220) 2017 05 11
(210) 471498
(151) 2018 01 15
(441) 2017 08 21
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540) Vobro dark Toffees with white cream
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty, jasnożółty, pomarańczowy
(531) 01.15.23, 05.03.13, 08.01.22, 19.03.03, 25.01.15, 26.02.07,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.14

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie reklamy sprzedaży
towarów i sklepów z częściami i akcesoriami w branży samocho‑
dowej, usługi sprzedaży pojazdów samochodowych, usługi w za‑
kresie informacji gospodarczej dostarczającej technik samochodo‑
wych, świadczenie usług reklamowych na rzecz osób trzecich co do
możliwości wynajmu środków transportu samochodowego, usługi
w zakresie badań marketingowych świadczone poprzez kompu‑
terowe bazy danych dla potrzeb sprzedaży towarów i sklepów
z częściami i akcesoriami w branży samochodowej, oraz sprzedaży
usług serwisowych w branży motoryzacyjnej, usługi w dziedzinie
administrowania działalnością gospodarczą w branży motory‑
zacyjnej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania serwisami
motoryzacyjnymi, usługi wyceny działalności gospodarczej w dzie‑
dzinie motoryzacji, usługi w zakresie badań dotyczących działal‑
ności gospodarczej w dziedzinie motoryzacji, usługi planowania
zasobów przedsiębiorstwa w zakresie części do pojazdów samo‑
chodowych dla potrzeb floty samochodowej, usługi specjalistów
w dziedzinie wydajności w branży usług motoryzacyjnych, doradz‑
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą w branży
usług motoryzacyjnych, usługi sklepu, hurtowni lub składu kon‑
sygnacyjnego oferującego części i usługi samochodowe, 36 usłu‑
gi informacyjne dotyczące nieruchomości i ubezpieczeń, usługi
administrowania majątkiem nieruchomym osób trzecich, oraz
administrowania środkami transportu lądowego o znacznej war‑
tości, usługi agencji celnej w zakresie obrotu środkami transportu
lądowego o znacznej wartości, usługi agencji kredytowej w zakre‑
sie nabywania przez osoby trzecie środków transportu lądowego,
usługi agencji mieszkaniowej, usługi agencji pośrednictwa w han‑
dlu nieruchomościami, usługi doradztwa finansowego w sprawach
obrotu środkami transportu lądowego, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych środków transportu lądowego o znacznej
wartości, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi dzierża‑
wy środków transportu lądowego, usługi finansowania pożyczek
na zakup środków transportu lądowego, usługowa informacja
o dostępnych wariantach ubezpieczenia komunikacyjnego, usługi
udzielania kredytów ratalnych, usługi szacowania i wyceny majątku
nieruchomego, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi zawiera‑
nia umów ubezpieczenia od wypadków, usługi w zakresie likwidacji
szkód komunikacyjnych, wycena antycznych środków transportu
lądowego, wycena majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
mieszkań, wynajmowania pomieszczeń biurowych i nieruchomo‑
ści, informacja o powyższych usługach, 37 usługi wulkanizacyjne
i bieżnikowanie opon, usługowa budowa pawilonów i stacji obsłu‑
gi samochodów, usługi budownictwa przemysłowego, usługowe
czyszczenie pojazdów, usługowa eliminacja zakłóceń w instalacji
elektrycznej pojazdów samochodowych, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn i urządzeń służących do eksploatacji stacji ob‑
sługi samochodów, instalowanie i naprawa elektrycznych urządzeń
w samochodach, instalowanie i naprawy samochodowych alarmów
przeciw włamaniom, instalowanie oraz naprawa samochodowych
urządzeń klimatyzacyjnych, usługowe instalowanie, konserwacja,
programowanie i naprawy komputerów samochodowych i kompu‑
terów diagnostycznych w stacjach obsługi samochodów, usługowe
lakierowanie pojazdów samochodowych, usługowy montaż i na‑
prawy instalacji ogrzewania w pojazdach samochodowych, usłu‑
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gowy montaż i naprawa silników samochodowych, usługowe my‑
cie pojazdów, usługi naprawy pojazdów, usługi naprawy tapicerski
samochodowej, usługowe smarowanie pojazdów, usługi stacji
obsługi samochodów, usługi wykonawstwa budowlanego, usługi
zabezpieczania pojazdów przed korozją, informacja o powyższych
usługach.

(111) 306672
(220) 2017 05 13
(210) 471629
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) NIEBRZYDOWSKA MILENA TADAM FASHION&MARKETING,
Warszawa, PL.
(540) TADAM
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: prowadzenia agencji reklamowej,
badań rynkowych, produkowania filmów reklamowych, projekto‑
wania materiałów reklamowych, reklamy, reklamy telewizyjnej,
radiowej, internetowej, zewnętrznej, marketingu, telemarketingu,
organizowania pokazów mody w celach handlowych, w szczegól‑
ności dla branży mody, usługi doradcze w zakresie: doradztwa
biznesowego, pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze‑
mysłowymi lub handlowymi oraz zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, efektywności biznesowej, w szczególności dla branży
mody, Usługi public relations., 41 Usługi w zakresie: doradztwa za‑
wodowego, kształcenia praktycznego, organizacji szkoleń, warsz‑
tatów, seminariów, kursów online i offline, szkoleń indywidualnych,
w szczególności dla branży mody, usługi w zakresie: organizowania
konferencji, spotkań, sympozjów, koncertów, konkursów, loterii,
pokazów mody w celach rozrywkowych, w szczególności dla bran‑
ży mody..
(111) 306673
(220) 2017 05 15
(210) 471642
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FORTE APTEO MED
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pa‑
sty do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki,
witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, su‑
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do
celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty bio‑
logiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do ce‑
lów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipso‑
we, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, leki do celów weterynaryjnych, produkty che‑
miczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 instrumenty medycz‑
ne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego,
urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego.
(111) 306674
(220) 2017 05 15
(210) 471654
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 16
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) KONIEC ŚWIATA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawarto‑
ści alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 306675
(220) 2017 05 15
(210) 471656
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 16
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) PIERWSZA POMOC
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
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[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawarto‑
ści alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(111) 306676
(220) 2013 12 18 K
(210) 468878
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 21
(732) Catalogic Software, Inc, Woodcliff, US.
(540) CATALOGIC
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do ochrony danych,
mianowicie oprogramowanie komputerowe do tworzenia kopii za‑
pasowych, odzyskiwania danych oraz do odzyskiwania danych po
awarii systemów komputerowych stosowane do ochrony danych
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do zarządza‑
nia danymi, 42 konserwacja oprogramowania komputerowego do
ochrony danych, mianowicie oprogramowania komputerowego do
tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych po awarii
systemów komputerowych, w tym usługi badania, opracowywania
i projektowania, usługi w zakresie badań, projektowania, opracowy‑
wania i konserwacji dotyczące oprogramowania komputerowego do
zarządzania danymi.
(111) 306677
(220) 2017 05 15
(210) 471673
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) yego sensitiv
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji
włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pie‑
lęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, pe‑
elingi, toniki, maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne
do i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki do
masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farma‑
ceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, lecznicze
środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne,
preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.
(111) 306678
(220) 2017 05 15
(210) 471675
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) gosia i gosia
(540)

Kolor znaku: niebieski, brązowy, różowy
(531) 03.05.19, 29.01.13, 27.05.08, 27.01.12
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do pielęgnacji dzieci i niemow‑
ląt: środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ciała,
kremy, balsamy, mleczka, emulsje, maści kosmetyczne, kremy prze‑
ciw odparzeniom dla dzieci i niemowląt, olejki i oliwki do pielęgnacji
ciała, mydła i preparaty kosmetyczne do kąpieli, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej dla dzieci, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, kremy przeciw rozstępom, 5 produkty ko‑
smetyczne o działaniu leczniczym dla dzieci i niemowląt, lecznicze
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej dla dzieci, pro‑
dukty higieniczne.
(111) 306679
(151) 2018 01 16

(220) 2017 05 16
(441) 2017 09 25

(210) 471739
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(732) ROYAL CANIN S.A.S., Aimargues, FR.
(540) ROYAL
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 31 drzewa, zioła ogrodowe, świeże, zwierzęta (żywe),
owoce, świeże, warzywa, świeże, nasiona roślin, rośliny, kwiaty, na‑
turalne, artykuły spożywcze dla zwierząt, karma dla zwierząt do‑
mowych, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, papier pokryty
piaskiem dla zwierząt domowych [ściółka], piasek aromatyczny dla
zwierząt domowych [ściółka], żywność dla bydła, darń, skorupiaki
[żywe], przynęta [żywa], krzewy, ziarna [zboże], surowe drewno, ro‑
śliny, suszone, do dekoracji, pasza, napoje dla zwierząt domowych.
(111) 306680
(220) 2017 05 19
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF, Markuszów, PL.
(540) MUDMASTER
(540)

(210) 471897

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży części zamiennych
oraz akcesoriów do pojazdów lądowych, w tym następujących to‑
warów: mechanizmy napędowe, silniki do pojazdów lądowych,
elektryczne napędy do pojazdów, części zamienne do silników,
kompresory powietrza, pompy wody, chłodnice, alternatory, po‑
pychacze [części silników pojazdów], tłoki do silników pojazdów,
układy wydechowe, rozdzielacze do silników pojazdów, cylindry
silników, wahacze, pompy olejowe, chłodnice oleju [części silników
pojazdów], zbiorniki oleju [części silników pojazdów], obudowy do
silników [części pojazdów], turbosprężarki, metalowe i niemetalowe
uszczelki silników do pojazdów, pompy paliwowe, paski klinowe, kor‑
bowody, części rozrządu do silników pojazdów, zbiorniki wyrównaw‑
cze [części chłodnic pojazdów], przewody zapłonowe do pojazdów
silnikowych, przewody wlotowe rozgałęzione [części do pojazdów],
urządzenia zapłonowe, pompy wtryskowe paliwa, świece, skrzynie
korbowe, wentylatory do chłodzenia silników w pojazdach, kolek‑
tory rozdzielcze jako części układu wydechowego pojazdu, tłumiki
jako części składowe układów wydechowych pojazdów, pasy napę‑
dowe do przenoszenia ruchu do pojazdów lądowych, regulatory do
silników, regulatory prędkości obrotów silnika, regulatory poziomu
paliwa/powietrza [części silników lub silników elektrycznych], za‑
wory paliwowe, siłowniki do zaworów, zawory jako części silników,
zawory do regulacji przepływu płynów, łożyska do wałów, łożyska
do silników, obudowy łożysk, zespoły łożyskowe do kół, samochodo‑
we bloki cylindrów, miski olejowe samochodowe, filtry powietrza do
silników samochodowych, akumulatory samochodowe, instalacje te‑
lefoniczne do samochodów, uchwyty samochodowe do telefonów,
samochodowe zestawy audio, głośniki samochodowe, anteny samo‑
chodowe, urządzenia nawigacyjne, zamki centralne do pojazdów sil‑
nikowych, prędkościomierze do pojazdów, termostaty do pojazdów,
przyrządy miernicze, wskaźniki i kontrolery stosowane w pojazdach,
odzież ochronna dla motocyklistów, kaski ochronne dla motocykli‑
stów, reflektory do pojazdów, instalacje oświetleniowe do pojazdów,
urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, urządzenia grzewcze do
pojazdów, podwozia pojazdów, karoserie i części karoserii do pojaz‑
dów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, amortyzatory
do pojazdów, zderzaki do pojazdów, osie pojazdów, czopy osi po‑
jazdów, hamulce do pojazdów, drzwi, siedzenia i pokrowce na sie‑
dzenia, szyby, spoilery, owiewki do pojazdów, zawieszenia i części
układu zawieszenia do pojazdów, tuleje do pojazdów, drążki skrętne
do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, hamulcowe: systemy,
okładziny, klocki, cylindry, tarcze, bębny i szczęki do pojazdów, linki
hamulców, przewody paliwowe, łączniki hydrauliczne do pojazdów,
zbiorniki paliwa do pojazdów, kolumny kierownicy do pojazdów, zę‑
batki kierownicze do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do pojaz‑
dów, obwody hydrauliczne do pojazdów, tłumiki drgań skrętnych do

2215

pojazdów, elektryczne zapalniczki do pojazdów lądowych, dźwignie
hamulców ręcznych do pojazdów, fragmenty nośne do ram podwo‑
zia pojazdów, metalowe okratowania do wlotów chłodnic pojazdów,
gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów, pióra wycieraczek do
przedniej szyby do pojazdów, koła pojazdów, piasty kół pojazdów,
obręcze kół pojazdów, klaksony do pojazdów, alarmy do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, nadmuchiwane poduszki po‑
wietrzne do użytku w pojazdach w celu zapobiegania obrażeniom
w wypadkach, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów,
lusterka do pojazdów, chlapacze do pojazdów, zespoły osi pojaz‑
dów, błotniki do pojazdów, ramy pojazdów lądowych, wycieraczki
do szyb pojazdów, sprzęgła, dyferencjały, siłowniki do pojazdów
lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, pedały hamulcowe,
wały do pojazdów lądowych, mechanizmy przekładniowe do pojaz‑
dów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przekładnie
redukcyjne do pojazdów lądowych, pasy napędowe do pojazdów
lądowych, wały rozrządu do pojazdów lądowych, mechanizmy do
regulacji otwarcia szyb do okien pojazdów, elektryczne urządzenia
zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, zbiorniki utrzy‑
mujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów,
rozruszniki do pojazdów lądowych, wałki turbin [części pojazdów
lądowych], wyciągarki samochodowe, oleje silnikowe, płyny eksplo‑
atacyjne, kosmetyki samochodowe, chemia samochodowa, smary
samochodowe, przyczepy samochodowe, naczepy samochodowe,
bagażniki dachowe do pojazdów lądowych, promocja sprzedaży
w zakresie części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów lądo‑
wych.

(111) 306681
(220) 2017 05 19
(210) 471899
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 16
(732) CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CMS I WRACASZ DO GRY
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 306682
(220) 2017 05 22
(210) 471985
(151) 2018 01 16
(441) 2017 10 02
(732) FERMA ANTONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gołaszyn, PL.
(540) Ferma Antonin sukces przez innowacje
(540)

Kolor znaku: biały, szary, ciemnoszary
(531) 05.13.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, 44 hodowla zwierząt, hodowla trzo‑
dy chlewnej, produkcja rolna polegająca na wytwarzaniu produktów
roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym)
z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyj‑
nego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa, pod folią, pro‑
dukcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodow‑
la i produkcja materiału zagrodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo‑fermowego
oraz hodowla ryb.
(111) 306683
(220) 2017 05 25
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) VIZARRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.

(210) 472147
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(540) MARCUS KERR The Wedding Concept
(540)

(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.01
(510), (511) 14 breloki, biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawa‑
tów, łańcuszki, spinki do mankietów, etui na zegarki, zegarki, branso‑
letki do zegarków, koperty do zegarków, zegary, medaliony, naszyjniki,
obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki z metali szlachetnych, 18 wyroby
i artykuły galanteryjne ze skóry i materiałów skóropodobnych takie jak:
dyplomatki, aktówki, kufry, torby, torebki, torby podróżne, teczki, etui na
klucze, kasetki ze skóry, pasy i paski skórzane, portfele, portmonetki, sa‑
kiewki, sakwy, walizki, walizy, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki do
portfeli nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróżne
na ubrania, parasole, parasolki, nosidełka dla dzieci, pasy i paski skórza‑
ne inne niż odzież, 25 odzież, odzież ślubna, obuwie, nakrycia głowy,
kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T‑shirty, koszule,
bluzki, pulowery, krawaty, plastrony, muszki, suknie, suknie ślubne, su‑
kienki, rękawiczki, marynarki, spodnie, garnitury, kamizelki, bezrękawni‑
ki, bielizna, podwiązki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, etole,
kapelusze, czapki, palta, peleryny, pończochy, skarpetki, rajstopy, rajtu‑
zy, woalki, żakiety, kostiumy, pasy i paski z materiałów tekstylnych, pasy
i paski skórzane jako odzież, futra, 35 usługi doradztwa w zakresie pro‑
wadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakre‑
sie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
handlowej, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i de‑
taliczna odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz akcesoriów ślubnych, sprze‑
daż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia,
nakryć głowy oraz akcesoriów ślubnych, usługi informacji handlowej
dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz akcesoriów ślubnych,
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, or‑
ganizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, roz‑
powszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezento‑
wanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena
działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena
działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej, 40 krawiectwo,
przeróbki odzieży, usługi krawieckie, wykonywanie odzieży na zamó‑
wienie, barwienie tkanin, drukowanie wzorów, hafciarstwo, obróbka
tkanin i papieru, 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, cate‑
ring i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi zwią‑
zane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie
oraz ich dostawa.
(111) 306684
(220) 2017 05 29
(210) 472243
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) STAN NIELIMITOWANY MINI
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, szary

Nr 6/2018

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i do‑
ręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamo‑
wych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internetu,
pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu,
usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, usługi świadczone w systemie online: usługi rejestrowania,
kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, prowadzenie
kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu inter‑
netowego dla sprzedaży towarów tj . aparaty telefoniczne systemu tele‑
fonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i od‑
twarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działa‑
jące z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magne‑
tyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe,
płyty D/D i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i na‑
grania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wyga‑
szacze ekranu jako oprogramowania, prowadzenie kupna i sprzedaży,
sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprze‑
daży towarów t j . aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków
i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współ‑
pracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrz‑
nym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi‑
zualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania., 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej; usługi przesyłania i pobierania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyj‑
ne; usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i ob‑
razu przez portale internetowe; usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej; usługi dostępu Internetu; usługi pobierania i wysyłania
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych; usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obraz‑
kowej w sieciach telekomunikacyjnych; usługi informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług; przesyłanie in‑
formacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci in‑
formatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali kompu‑
terowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za
pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych,
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za po‑
mocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego; przekazywanie pisemnych in‑
formacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu; dostarczanie
pakietów informacji.
(111) 306685
(220) 2017 05 29
(210) 472247
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) STAN NIELIMITOWANY
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, szary

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.04.04
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wyna‑
jem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybu‑
cji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem In‑
ternetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych
informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidual‑
nych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie online: usłu‑
gi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i pro‑
mocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów t j . apa‑
raty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nada‑
wania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, opro‑
gramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty D/D i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi‑
zualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży
aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży
towarów t j . aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie te‑
lefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urzą‑
dzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier dzia‑
łające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane
płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako opro‑
gramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania., 38 usługi
telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji
komórkowej; usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne; usługi przesyła‑
nia i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
internetowe; usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej;
usługi dostępu Internetu; usługi pobierania i wysyłania poczty elek‑
tronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości teksto‑
wych; usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej
w sieciach telekomunikacyjnych; usługi informacyjne i doradcze do‑
tyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług; przesyłanie in‑
formacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sie‑
ci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za
pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elek‑
tronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obra‑
zu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii ko‑
mórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego;
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefo‑
nicznych, Internetu; dostarczanie pakietów informacji.
(111) 306686
(220) 2017 05 29
(210) 472269
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) STAN NIELIMITOWANY
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wyna‑
jem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybu‑
cji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem In‑
ternetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych
informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidual‑
nych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie online: usłu‑
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gi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i pro‑
mocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj . apa‑
raty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nada‑
wania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, opro‑
gramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty D/D i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi‑
zualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży
aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży
towarów t j . aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie te‑
lefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urzą‑
dzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier dzia‑
łające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane
płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako opro‑
gramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania., 38 usługi
telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji
komórkowej; usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne; usługi przesyła‑
nia i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
internetowe; usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej;
usługi dostępu Internetu; usługi pobierania i wysyłania poczty elek‑
tronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości teksto‑
wych; usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej
w sieciach telekomunikacyjnych; usługi informacyjne i doradcze do‑
tyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług; przesyłanie in‑
formacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sie‑
ci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za
pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elek‑
tronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obra‑
zu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii ko‑
mórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego;
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefo‑
nicznych, Internetu; dostarczanie pakietów informacji.

(111) 306687
(220) 2017 05 30
(151) 2018 01 22
(441) 2017 07 31
(732) KUBAT‑SOWA DARIA 1001 LAMP, Kraków, PL.
(540) 1001 lamp
(540)

(210) 472369

Kolor znaku: zielony, czarny, szary
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, lamy elektryczne, lampy i kin‑
kiety do użytku domowego, ogrodowego i ulicznego, lampy studyj‑
ne, latarnie oświetleniowe, części do lamp w szczególności abażury,
klosze, obudowy, oprawki, reflektory, szkła, rury, zawieszenia, latarki,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki oświetleniowe, żarniki
elektryczne do lamp, reflektory do lamp, 35 sprzedaż w hurtowni,
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sklepie oraz za pośrednictwem Internetu artykułów oświetlenio‑
wych oraz części i osprzętu do artykułów oświetleniowych, lamp
i części do lamp.

(111) 306688
(220) 2017 05 31
(210) 472399
(151) 2018 01 24
(441) 2017 07 31
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) better green technology
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki do czyszcze‑
nia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe,
perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne,
esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów,
antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów
medycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do
bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do
butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czysz‑
czenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do de‑
pilacji, wosk do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno
zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, prepa‑
raty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecz‑
nicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów,
preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane
ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do
celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do
ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olej‑
ki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdob‑
ne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri
[mieszanki zapachowe], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
preparaty do opalania, preparat)’ kąpielowe do celów higienicznych,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetycz‑
ny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycz‑
nych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda
utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do
celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycz‑
nych, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgna‑
cji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści,
olejki, płyny, sole, żele, kremy, mydła lecznicze.
(111) 306689
(220) 2017 06 01
(210) 472455
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) LEPIONE & PIECZONE BY CHŁOPSKIE JADŁO
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, 24 bielizna po‑
ścielowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bie‑
lizna stołowa i pościelowa, pokrowce i narzuty na meble, tekstylne
artykuły kąpielowe, tkaniny, wyroby tekstylne do wieszania na ścia‑
nach, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, zasłony,
29 dżemy, dziczyzna, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
drób, dipy, desery mleczne, desery owocowe, buliony [gotowe], po‑
trawy rybne, potrawy mięsne gotowane, jaja ptasie i produkty z jaj,
gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, sałatki warzywne, sałatki
gotowe, sałatki owocowe, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z ro‑
ślin strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie
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ziemniaków, warzywa mrożone, warzywa przetworzone, warzywa
preparowane, warzywa konserwowane, konserwowane warzywa,
warzywa marynowane, warzywa liofilizowane, warzywa w słoikach,
caponata [duszone warzywa], warzywa konserwowane [w oleju],
warzywa w plasterkach, konserwowe, pasty warzywne, warzywne
pasty do smarowania, proszki warzywne, chipsy warzywne, burgery
warzywne, mieszanki warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, ekstrakty warzyw‑
ne do gotowania, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], zupy,
zupy błyskawiczne, zupy bisque, zupy w puszkach, błyskawiczne
zupy miso, zupy w proszku, zupy (składniki do sporządzania-), pasz‑
tet z wątróbki, pasztet z gęsich wątróbek, pasztet warzywny, pasty
spożywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, sma‑
lec), pasty z wątróbki, opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie
rurek [chikuwa], gotowane na parze lub opiekane kotleciki z pasty
rybnej [kamaboko], pasty rybne, pasty z owoców morza, pasty z ryb
wędzonych, pasty mleczne do smarowania, pasty do smarowania
na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty do kromek za‑
wierające tłuszcz, pasty z trufli, pasty do smarowania składające się
z orzechów laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, pasty na
bazie orzechów, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na ba‑
zie czosnku do smarowania, tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oli‑
wy), pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty
do zup, ryby, ryby solone, ryby przetworzone, ryby mrożone, ryby
wędzone, ryby suszone, ryby marynowane, ryby konserwowane,
mrożone gotowane ryby, ryby w puszkach, ryby w oliwie z oliwek,
produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, owoce morza
[nieżywe], konserwowe owoce morza, przetworzone owoce morza,
przystawki mrożone składające się głównie z owoców morza, goto‑
we posiłki składające się głównie z owoców morza, zapakowane ze‑
stawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, przystawki
gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców mo‑
rza, mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców
morza, ciasto z krabem, zagęszczone sosy pomidorowe, fasola pie‑
czona w sosie pomidorowym, przyprawy smakowe (pikle), surówka
z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), owoce
morza konserwowane, suszone owoce morza, produkty z owoców
morza, galaretki z owoców morza, pasta z owoców morza, ekstrakty
z owoców morza, pasty rybne i z owoców morza, 30 pasty warzywne
[sosy], przeciery warzywne [sosy], papki warzywne (sosy‑żywność),
zagęszczacze warzywne, koncentraty warzywne stosowane jako
przyprawy, pasztet w cieście (pâté en croûte), pasty curry, pasty spo‑
żywcze z curry, pasty czekoladowe do chleba, pikantne sosy, czatnej
i pasty, pasty do smarowania na bazie majonezu, pasty czekoladowe
[do smarowania], pasty na bazie czekolady, pastylki cukiernicze do
pieczenia, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, batoniki ze
słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], pasty czekola‑
dowe, pastylki nielecznicze, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyl‑
ki [niemedyczne wyroby cukiernicze], piankowe pastylki na bazie
cukru, nielecznicze pastylki odświeżające do ust, pastylki [inne niż
do celów medycznych], nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci
pastylek, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne niż do celów
leczniczych, kanapki z filetem z ryby, gotowy lunch w pudełku skła‑
dający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw grube palusz‑
ki chlebowe, koncentraty do chleba, mieszanki do chleba, paluszki
chlebowe, pudding z chleba, przekąski składające się głównie z chle‑
ba, świeży chleb, ciasto na chleb, chleb, zakwas chlebowy, mieszan‑
ki do chleba razowego, mieszanki do przyrządzania chleba, bułki,
ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto na bazie jaj, ciasto kruche
z szynką, ciasto makaronowe nadziewane, ciasto na biszkopty, lu‑
krowane ciasto, ciasto migdałowe kruche ciasto, ciasto francuskie,
ciasto śliwkowe, ciasto kruche, ciasto śniadaniowe, ciasto o prze‑
dłużonej trwałości, ciasto na słodkie wypieki, nieupieczone ciasto
bez nadzienia, cienkie ciasto bazowe do tart, ciasto do pieczenia
ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, mąka na ciasto, przekąski składające się
z produktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, krakersy
z preparatów zbożowych, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, bato‑
ny zbożowe i energetyczne, gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, sosy, przyprawy,
mieszanki przypraw, lody, krem budyniowy w proszku, budyń ry‑
żowy, budynie deserowe, nadzienie na bazie kremu budyniowego
do tortów i ciast, majonez z piklami, pasy do smarowania na bazie
majonezu i keczupu, majonez, wyroby cukiernicze, 43 oferowanie
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żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, organizowa‑
nie bankietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
restauracje z grillem, restauracje serwujące delikatesy, restauracje
samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
dla turystów, puby, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kate‑
ringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe dla centrów kon‑
ferencyjnych, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla
szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe obwoźne,
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji hotelowych, usługi
restauracyjne, usługi snack‑barów, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej,
wypożyczanie przyborów kuchennych, wypożyczanie szklanych na‑
czyń, wypożyczanie sztućców, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ofe‑
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w bistrach.

(111) 306690
(220) 2017 06 02
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 16
(732) KIERZKOWSKI MARCIN NVITA, Warszawa, PL.
(540) LUBELAK
(510), (511) 32 piwo.

(210) 472500

(111) 306691
(220) 2017 06 07
(210) 472657
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Bank Pekao
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.04.01, 03.04.04, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar‑
ty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług banko‑
wych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magne‑
tycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki da‑
nych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urzą‑
dzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urzą‑
dzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transak‑
cji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramo‑
wanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do
obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych
urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż‑
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytni‑
kami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramo‑
wanie do transmisji poufnych informacji, 35 reklama, usługi reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie po‑
wierzchni 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
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ekonomicznych oraz analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi po‑
zyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządza‑
nie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kom‑
puterowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kompute‑
rowych 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, usłu‑
gi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nierucho‑
mego, usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna,
usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, usłu‑
gi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
usługi udzielania oraz zaciągania kredytów i pożyczek, usługi prze‑
prowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przy‑
jętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyj‑
mowania 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 wartościo‑
wych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów
papierów wartościowych, usługi udzielania pożyczek na emisję pa‑
pierów wartościowych, analizy inwestycji finansowych, pośrednic‑
two, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów
wartościowych, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów,
dokumentów i papierów wartościowych, usługi udostępniania skry‑
tek sejfowych, usługi dokonywania operacji kupna i sprzedaży pa‑
pierów wartościowych, usługi organizowania i uczestniczenia w kon‑
sorcjach bankowych, usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami,
zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjny‑
mi, funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie in‑
nych banków określonych czynności bankowych, usługi czynności
powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi
kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyjno‑doradcze w sprawach fi‑
nansowych, 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,
doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 306692
(220) 2017 06 09
(210) 472741
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) Vi FLAVORED VODKA
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, czarny
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wódki, brandy, wyroby
spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 306693
(220) 2017 06 09
(210) 472767
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol, CY.
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(540) MEDICOVER OPTYK
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 01.15.01, 03.07.19, 02.01.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty oftalmolo‑
giczne, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego,
roztwory do płukania soczewek kontaktowych, 9 okulary, oku‑
lary optyczne, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne,
w tym okulary przeciwsłoneczne na receptę, okulary antyre‑
fleksyjne, okulary do uprawiania sportu, szkła przeciwsłonecz‑
ne nakładane na okulary, etui i futerały na okulary, sznurki do
okularów, soczewki okularowe, szkła okularowe pokryte powło‑
ką antyrefleksyjną, soczewki kontaktowe, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, zauszniki do
okularów, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, części do
okularów, smycze, rzemienie i łańcuszki do okularów, pojemni‑
ki do soczewek kontaktowych, 35 reklama, pokazy [do celów
promocyjnych/reklamowych], usługi programów lojalnościo‑
wych, motywacyjnych i promocyjnych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych
planów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub re‑
klamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, gromadze‑
nie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach da‑
nych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzy‑
stanie z rabatowych kart członkowskich, promocja sprzedaży,
usługi sprzedaży świadczone przez salon optyczny, informacja
handlowa, 44 usługi medyczne, usługi i konsultacje okulistycz‑
ne, prowadzanie badań medycznych, dopasowywanie okularów.
(111) 306694
(220) 2017 06 09
(210) 472769
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 21
(732) Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol, CY.
(540) MEDICOVER OPTYK
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 01.15.01, 02.01.01, 03.07.19, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty oftalmolo‑
giczne, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego,
roztwory do płukania soczewek kontaktowych, 9 okulary, oku‑
lary optyczne, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne,
w tym okulary przeciwsłoneczne na receptę, okulary antyre‑
fleksyjne, okulary do uprawiania sportu, szkła przeciwsłonecz‑
ne nakładane na okulary, etui i futerały na okulary, sznurki do
okularów, soczewki okularowe, szkła okularowe pokryte powło‑
ką antyrefleksyjną, soczewki kontaktowe, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, zauszniki do
okularów, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, części do
okularów, smycze, rzemienie i łańcuszki do okularów, pojemni‑
ki do soczewek kontaktowych, 35 reklama, pokazy [do celów
promocyjnych/reklamowych], usługi programów lojalnościo‑
wych, motywacyjnych i promocyjnych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych
planów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub re‑
klamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, gromadze‑
nie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach da‑
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nych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzy‑
stanie z rabatowych kart członkowskich, promocja sprzedaży,
usługi sprzedaży świadczone przez salon optyczny, informacja
handlowa, 44 usługi medyczne, usługi i konsultacje okulistycz‑
ne, prowadzanie badań medycznych, dopasowywanie okularów.

(111) 306695
(220) 2017 06 09
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 21
(732) Cobi GmbH, Osnabrück, DE.
(540) COBI
(540)

(210) 472770

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, czarny
(531) 01.03.13, 02.05.30, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie gier kompute‑
rowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, publikacje
elektroniczne, 16 torby i papier do pakowania, pudełka kartonowe,
pudełka papierowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa‑
nia, artykuły piśmiennicze, przybory szkolne, publikacje drukowa‑
ne, albumy, czasopisma, książki, książeczki, komiksy, kalendarze,
naklejki, zakładki do książek, plakaty, rysunki, koperty, kartki oko‑
licznościowe, materiały z papieru na przyjęcia, druki zaproszeń,
papierowe ozdoby, materiały do modelowania, materiały do ryso‑
wania, wszystkie powyższe towary związane z grami i zabawkami,
28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki interaktywne, zabawki
mobilne, maskotki, klocki, lalki, figurki, gry towarzyskie, gry elek‑
troniczne inne niż telewizyjne, gry planszowe, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe.
(111) 306696
(220) 2017 06 12
(210) 472845
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) TOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) motoautko
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 18.01.09, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy, części pojazdów, akcesoria do pojazdów,
bagażniki samochodowe, multiorganizery samochodowe do prze‑
wożonych towarów, opony, wycieraczki, pokrowce foteli, 35 zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących
pojazdy, części pojazdów, akcesoria do pojazdów, bagażniki sa‑
mochodowe, multiorganizery samochodowe do przewożonych
towarów, opony, środki do mycia pojazdów, środki do konserwacji
pojazdów, preparaty chemiczne przeznaczone dla pojazdów, spry‑
skiwacze do szyb, środki antykorozyjne, smary, wycieraczki, po‑
krowce foteli, urządzenia RTV dla pojazdów, systemy nawigacyjne
dla pojazdów, komputery pokładowe i oprogramowanie do kom‑
puterów pokładowych, sprzęt elektroniczny do pojazdów, alkoma‑
ty, narzędzia, aparatura kontrolno‑pomiarowa dla pojazdów, sprzęt
diagnostyczny, oprogramowanie komputerowe dla warsztatów sa‑
mochodowych, wyposażenie warsztatów samochodowych, w spo‑
sób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach,
hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, rekla‑
ma wyżej wymienionych towarów.
(111) 306697
(220) 2017 06 12
(210) 472846
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) TOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZA BUTAMI
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(540)

(531) 09.09.03, 09.09.11, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, obuwie sportowe, obuwie plażowe, obuwie
damskie, męskie i dziecięce, obuwie ogrodowe, obuwie specjali‑
styczne, odzież, nakrycia głowy, rękawiczki, szale, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących obuwie, obu‑
wie sportowe, obuwie plażowe, obuwie damskie, męskie i dziecięce,
obuwie ogrodowe, obuwie specjalistyczne, akcesoria obuwnicze,
wkładki do obuwia, sznurówki do obuwia, ozdoby do obuwia, prepa‑
raty do pielęgnacji obuwia, środki do czyszczenia obuwia, preparaty
do odświeżania obuwia, odzież, nakrycia głowy, rękawiczki, szale,
paski, torby, torebki, plecaki, walizki, kufry, portfele i portmonetki,
parasole, okulary przeciwsłoneczne, w sposób umożliwiający ich wy‑
godne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych to‑
warów.
(111) 306698
(220) 2017 06 12
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) SZYMAŃSKA MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) Skrzydlate Anioły
(540)

(210) 472861

(531) 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, reklama on
‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za
kliknięcie”, reklama zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, rozpowszech‑
nianie reklam, wynajem bilbordów i tablic reklamowych, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, orga‑
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
telemarketing, usługi marketingowe, usługi public relations, pisanie
scenariuszy dla celów reklamowych, kolportaż próbek, bezpośred‑
nia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komuni‑
kacyjnych w reklamie, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, tworzenie tekstów reklamo‑
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wypożyczanie mate‑
riałów reklamowych, administrowanie programami lojalności konsu‑
menta, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
agencje informacji handlowej, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy da‑
nych, komputerowe zarządzanie plikami, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga‑
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządza‑
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące dzia‑
łalności gospodarczej, rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do
celów promocji dodatkowej, badania opinii publicznej, badania ryn‑
kowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie zarządza‑
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nia biznesem, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na
rzecz osób trzecich, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, analizy
kosztów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny
handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlo‑
we informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], usługi aukcyjne, sprzedaż takich produktów jak:
trumny, urny, wieńce z kwiatów sztucznych i naturalnych, znicze,
relikwiarze, krzyże, 37 usługi murarskie i kamieniarskie, 39 specjali‑
styczny transport samochodowy, w tym transport zwłok, 41 organi‑
zacja imprez muzycznych, muzyczna działalność koncertowa, usługi
związane z prezentacją dzieł muzycznych, usługi rozrywkowe, dzia‑
łalność artystyczna i rozrywkowa przez organizowanie występów
zespołów artystycznych, organizacja imprez kulturalnych, działal‑
ność wydawnicza (płyty, kasety), organizowanie koncertów, festiwa‑
li muzycznych, produkcja filmów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, wykonywanie koncertów oraz nagrań fonograficznych
i radiowo‑telewizyjnych, usługi orkiestr i zespołów muzycznych,
usługi impresaryjne, organizowanie i prowadzenie festiwali, przed‑
stawień, koncertów, recitali, konkursów muzycznych i imprez roz‑
rywkowych, usługi edukacyjne z dziedziny muzyki, organizowanie
i prowadzenie kursów muzycznych, konferencji, kongresów, semina‑
riów, sympozjów i zjazdów, usługi studia nagrań, produkcja nagrań
dźwiękowych i audiowizualnych oraz programów radiowych i tele‑
wizyjnych, usługi kompozycji muzycznych, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, 45 usługi pogrzebowe, usługi kremacyjne, usługi
w zakresie balsamowania, prowadzenie ceremonii pogrzebowych,
planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, doradztwo w za‑
kresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelek‑
tualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów do‑
radztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie
prawami autorskimi, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelek‑
tualnej.

(111) 306699
(220) 2017 06 13
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 28
(732) STĘPOWSKI MACIEJ, Krzeszowice, PL.
(540)
(540)

(210) 472890

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 14.07.02, 24.01.03, 24.01.05,
24.13.09, 24.13.24, 29.01.12
(510), (511) 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z two‑
rzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 29 kiełbasy wędzone, kieł‑
basa swojska, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, mięsa
wędzone, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), wędliny, drób,
dziczyzna, flaki, galaretki mięsne, galarety mięsne, kaszanka, mię‑
so wędzone, pasztety, przetworzone produkty mięsne, salami,
konserwowane produkty rybne w słoikach, pasta rybna, ryby, ryby
przetworzone, żywność przygotowywana z ryb, biały ser, jogur‑
ty, kefir [napój mleczny], kwaśna śmietana, kwaśne mleko, masło,
maślanka, margaryna, mleczne produkty, mleko, mleko zsiadłe,
podpuszczka, ser mieszany, ser miękki, ser twardy, ser śmietanko‑
wy, sery dojrzewające, śmietana, zsiadłe mleko, masło klarowane,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przeciery
warzywne, przekąski z owoców, przetwory owocowe [dżemy], wa‑
rzywa konserwowane [w oleju], warzywa suszone, warzywa w sło‑
ikach, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce konser‑
wowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane
w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, owo‑
ce marynowane, owoce przetworzone, przeciery owocowe, grzyby
gotowe do spożycia, grzyby konserwowane, konserwy, marynaty,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie owoców, przeką‑
ski na bazie suszonych owoców, suszone grzyby jadalne, warzy‑
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wa konserwowane, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, posiłki gotowane
składające się głównie z ryb, przekąski na bazie orzechów, sałatki
gotowe, 32 bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe na‑
poje gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, cydr bezalkoholowy, koncentraty do sporządza‑
nia napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery [bezalko‑
holowe], mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, piwo i produkty piwowarskie, soki, sy‑
ropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, woda, woda
mineralna, woda niegazowana, woda gazowana, woda stołowa,
33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, wino, wino alkoholizowane,
wina musujące.

(111) 306701
(220) 2017 06 14
(210) 472932
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG ARTUR WÓJCIAK,
ROBERT WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) E+
(540)

(111) 306700
(220) 2017 06 14
(210) 472931
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG ARTUR WÓJCIAK,
ROBERT WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) E+
(540)

Kolor znaku: biały, żółty
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 24.17.05,
24.17.07
(510), (511) 9 programy multimedialne, publikacje elektroniczne prze‑
znaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicznych
przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapisywania, trans‑
misji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej
i analogowej, 16 artykuły papiernicze i biurowe, makiety architektonicz‑
ne, druki, dzienniki, informatory, prospekty, gazety, czasopisma, książki,
katalogi, rysunki, materiały reklamowe papierowe i piśmiennicze, afisze,
albumy, broszury, kalendarze, obrazy, reprodukcje, materiały introli‑
gatorskie, materiały fotograficzne, 42 usługi w zakresie projektowania
i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego,
projektowanie architektury w zakresie budownictwa mieszkaniowego
i przemysłowego, projektowanie architektury otoczenia budynków,
architektury zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształto‑
wania terenów pod budownictwo, usługi w zakresie architektury, pro‑
jektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projekto‑
wania, aranżacji i dekoracji wnętrz, badania, ekspertyzy, opinie i analizy
techniczne w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary
geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyj‑
ne budowlane powykonawcze, wykonywanie dokumentacji na prze‑
budowę i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej
obiektów budowlanych, usługi w zakresie: projektowania wzornictwa
przemysłowego, grafiki, projektowania form użytkowych, opracowywa‑
nia projektów technicznych, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych
technik i technologii w budownictwie, usługi w zakresie projektowania,
doradztwa i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących środowiska
naturalnego, prowadzenie usługowych prac badawczo‑rozwojowych
w zakresie nauk przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środo‑
wiska człowieka, badania i analizy techniczne w zakresie hałasu, drgań
i zanieczyszczenia powietrza, badania i analizy techniczne w zakresie
wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych, konstrukcji dźwiękosz‑
czelnych, dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno
‑izolacyjnych, zabez‑
pieczeń wibroakustycznych i przeciwhałasowych, analizy akustyczne,
modelowanie rozkładu pola akustycznego w środowisku, modelowanie
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, opracowania eko‑
fizjograficzne, przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach inwesty‑
cji na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów
technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie
projektowania maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo
przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych.

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 9 programy multimedialne, publikacje elektroniczne
przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicz‑
nych przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, zapisane nośniki
obrazu i dźwięku, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapi‑
sywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci elektro‑
nicznej, cyfrowej i analogowej, 16 artykuły papiernicze i biurowe,
makiety architektoniczne, druki, dzienniki, informatory, prospekty,
gazety, czasopisma, książki, katalogi, rysunki, materiały reklamowe
papierowe i piśmiennicze, afisze, albumy, broszury, kalendarze, ob‑
razy, reprodukcje, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne,
42 usługi w zakresie projektowania i konsultingu architektoniczne‑
go, budowlanego i urbanistycznego, projektowanie architektury
w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, projek‑
towanie architektury otoczenia budynków, architektury zieleni oraz
ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie budownictwa drogo‑
wego i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania terenów pod
budownictwo, usługi w zakresie architektury, projektowania, aranża‑
cji i dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji
i dekoracji wnętrz, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geolo‑
giczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane powykonawcze, wykonywanie dokumentacji na prze‑
budowę i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyj‑
nej obiektów budowlanych, usługi w zakresie: projektowania wzor‑
nictwa przemysłowego, grafiki, projektowania form użytkowych,
opracowywania projektów technicznych, usługi doradcze dotyczące
nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, usługi w za‑
kresie projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz prac badawczych
dotyczących środowiska naturalnego, prowadzenie usługowych
prac badawczo‑rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych i nauk
o ochronie naturalnego środowiska człowieka, badania i analizy tech‑
niczne w zakresie hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, bada‑
nia i analizy techniczne w zakresie wyciszania obiektów i urządzeń
przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych
i dźwiękochłonno
‑izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych
i przeciwhałasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu
pola akustycznego w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń w środowisku, opracowania ekofizjograficzne,
przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach inwestycji na środo‑
wisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicz‑
nych, projektowanie maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie pro‑
jektowania maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo
przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych.

(111) 306702
(220) 2017 06 19
(210) 473075
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TVP VOD
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyj‑
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ne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry
telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do
prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiorni‑
kiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne pu‑
blikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papier‑
nicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, al‑
bumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania foto‑
grafii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania
fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficz‑
ne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie ko‑
lekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii,
albumy do wklejania [albumy fotograficznej, papier do drukowania fo‑
tografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprze‑
daż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze‑
kazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja
reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Inter‑
netu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamo‑
wych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier te‑
lewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicz‑
nych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wy‑
dawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyj‑
ne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo‑
dową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewi‑
zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktyw‑
nej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komu‑
nikacyjne, dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz da‑
nych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotek‑
stowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, dzia‑
łalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line ksią‑
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycz‑
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania
nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkur‑
sów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za
pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wy‑
najmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli,
42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie pro‑
jektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputero‑
we, projektowanie graficzne.

(111) 306703
(220) 2017 06 19
(210) 473077
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TVP VOD
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01
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(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od‑
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi inte‑
raktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, pe‑
riodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa‑
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbu‑
my fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do
oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, al‑
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz‑
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficznej,
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czu‑
łością], materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii re‑
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponso‑
rowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów rekla‑
mowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public re‑
lations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzie‑
żowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow‑
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te‑
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta‑
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych, usłu‑
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto‑
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i pu‑
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on
‑line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi or‑
ganizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizo‑
wanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika‑
cyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 306704
(220) 2017 06 19
(210) 473086
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) TVP VOD
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od‑
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi inte‑
raktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, pe‑
riodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa‑
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbu‑
my fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do
oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, al‑
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz‑
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficznej,
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czu‑
łością], materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii re‑
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponso‑
rowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów rekla‑
mowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public re‑
lations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzie‑
żowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow‑
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te‑
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta‑
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych, usłu‑
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto‑
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i pu‑
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on
‑line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi or‑
ganizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizo‑
wanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika‑
cyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
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realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 306705
(220) 2017 06 20
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) Księstwo Góralskie
(540)

(210) 473118

(531) 27.05.01, 24.09.02, 26.04.03, 26.04.12, 26.13.25
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, przyrządy zegarmi‑
strzowskie i chronometryczne, biżuteria i wyroby jubilerskie, ka‑
mienie szlachetne i półszlachetne, breloczki i zawieszki do kluczy,
pudełka na biżuterię, pudełka na zegarki, etui na artykuły zegarmi‑
strzowskie, figurki ozdobne pokryte z metali szlachetnych, medale
pamiątkowe, szkatułki na biżuterię, monety pamiątkowe i do kolek‑
cjonowania, odznaki pamiątkowe, posągi i figurki wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, puchary i trofea z metali szlachetnych, bibeloty
z metali szlachetnych, 16 papier i karton, druki, materiały introliga‑
torskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli,
kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały
dla artystów i do rysowania, pędzle, materiały szkoleniowe i dy‑
daktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, figurki
z papieru, obrazy, odbitki artystyczne, katalogi, broszury, plakaty, no‑
tesy, kartki z życzeniami, kalendarze, podstawki pod kufle do piwa,
globusy, 20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub pół‑
przetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit,
żółty bursztyn, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub
transportu, figurki i rzeźby z drewna, szkatułki, pokrowce na odzież,
pościel, oprócz bielizny pościelowej, tablice do zawieszania kluczy,
wieszaki i haczyki na ubrania, ozdoby z drewna na stół, statuetki, fi‑
gurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich elemen‑
tów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie, przeznaczone na stół, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czysz‑
czenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem
szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, artykuły gospodarstwa domowego ze szkła, porcelany,
ceramiki i kamionki, urządzenia gospodarstwa domowego i urządze‑
nia kuchenne takie jak chlebowniki, przybory i naczynia kuchenne
takie jak: zastawy kuchenne, figurki ozdobne, flakony i wazony, misy,
wazy, kieliszki, karafki, dzbanki, dzbany, patery, czarki, kufle, szklanki,
salaterki, cukierniczki, stojaki na serwetki, świeczniki, pudełka i pu‑
dełeczka, bibeloty ze szkła, kamionki, ceramiki i porcelany, w tym
porcelany chińskiej, obrazy i malowidła ścienne z porcelany i cera‑
miki, podstawki i pojemniki do użytku kuchennego lub domowego,
dozowniki do użytku w gospodarstwie domowym, ozdoby ze szkła,
kamionki, ceramiki i porcelany, w tym porcelany chińskiej, przezna‑
czone na stół, podgrzewacze nieelektryczne, 24 tekstylia i imitacje
tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tek‑
stylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
bielizna, czepki kąpielowe, opaski na głowę, paski, podeszwy do bu‑
tów, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce, maski na oczy do
spania, okucia metalowe do obuwia, 26 koronki, hafty, wstążki i splo‑
ty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do
włosów, sztuczne włosy, aplikacje i artykuły pasmanteryjne, ozdoby
do kapeluszy, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, sztuczne owoce,
27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne mate‑
riały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), 28 gry, zabawki
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i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt
do gier wideo, figurki do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej
skali, papierowe czapeczki na przyjęcia, sprzęt wędkarski, zabaw‑
ki dla zwierząt domowych, zdrapki do gier loteryjnych, dekoracje
i ozdoby świąteczne i sztuczne choinki, 29 mięso, ryby, drób, dzi‑
czyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i go‑
towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, sery, nabiał i substytut
nabiału, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, 30 kawa, herbata,
kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbo‑
żowe, chleb, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, czekolady,
czekoladki, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do
pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
muesli, płatki zbożowe, jogurty mrożone, 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.

(111) 306706
(220) 2017 06 21
(210) 473168
(151) 2018 02 08
(441) 2017 08 07
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) KWAS THETA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawarto‑
ści alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 306707
(220) 2017 06 21
(151) 2018 02 08
(441) 2017 08 07
(732) NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) netia next
(540)

(210) 473175

Kolor znaku: czarny, zielony, różowy, fioletowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute‑
rowych bazach danych, telemarketing, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi marketingowe, wynajem fotoko‑
piarek, 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja za pośrednic‑
twem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem te‑
lefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowa‑
nie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie wiadomości,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cy‑
frowych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi
poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferen‑
cyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci tele‑
komunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związa‑
ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu do‑
stępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, chmura obli‑
czeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo do‑
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompu‑
terowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostar‑
czanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za
pośrednictwem strony internetowej, projektowanie systemów kom‑
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puterowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero‑
wej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
szyfrowania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 306708
(220) 2017 06 26
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 25
(732) P.P.H.U. NIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) Deliski
(510), (511) 29 mięso, wędliny.

(210) 473349

(111) 306709
(220) 2017 06 27
(210) 473431
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 11
(732) CRANE PAYMENT INNOVATIONS GMBH, Buxtehude, DE.
(540) NRI
(510), (511) 9 oprogramowanie do odczytu i zapisywania danych do
pamięci wrzutników monet, przy użyciu czytników kart i elektronicz‑
nych kart chipowych, oprogramowanie do sprawdzania aktualności
i autentyczności monet, elektryczne urządzenia do zwrotnego obie‑
gu monet, elektryczne urządzenia do wydawania monet, oprogra‑
mowanie zapewniające bezpieczeństwo wypłat.
(111) 306710
(220) 2017 07 03
(210) 473688
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) ASCELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Zachariaszowska, PL.
(540) PACJENTINFO
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.01.16, 24.13.22, 27.05.01, 29.01.12
(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 go‑
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar‑
czą, 44 higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgna‑
cja urody dla ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 306711
(220) 2017 07 03
(210) 473689
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK‑AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) ZATOGRIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 306712
(220) 2017 07 04
(210) 473713
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK‑AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) ZATOGRIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 306713
(220) 2017 07 05
(210) 473754
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK‑AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) solderol
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 306714
(220) 2017 07 05
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.

(210) 473757
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(111) 306718
(220) 2017 07 06
(210) 473769
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów, PL.
(540) KARES KARMA
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy), 35 usługa sprzedaży
karmy dla zwierząt hurtowa i detaliczna w sklepach, w sklepach inte‑
metowych.

(540)
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, ciemnozielony, czarny
(531) 29.01.13, 02.01.04, 06.19.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, czepki ką‑
pielowe, opaski na głowę, paski, podeszwy do butów, wyroby poń‑
czosznicze, wyprawki dziecięce, maski na oczy do spania, okucia me‑
talowe do obuwia, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje energetycznie i izotoniczne, napoje owoco‑
we i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 306715
(220) 2017 07 06
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów, PL.
(540) KARES MIKO
(540)

(210) 473762

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.03.01, 25.03.07
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy).
(111) 306716
(220) 2017 07 06
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów, PL.
(540) KARES Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT
(540)

(210) 473763

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.18, 03.06.03
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy).
(111) 306717
(220) 2017 07 06
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów, PL.
(540) KARES KARMA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy).
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(210) 473766

(111) 306719
(220) 2017 07 06
(210) 473800
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) Karolu pamiętaj o Sylimarolu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplemen‑
ty diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, ma‑
teriały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny oso‑
bistej, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, zioła
lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych.
(111) 306720
(220) 2017 07 07
(210) 473836
(151) 2018 01 22
(441) 2017 10 02
(732) TAFF MACIEJ EUROTECH, Stanisławów Drugi, PL.
(540) Eurotech
(540)

Kolor znaku: srebrny, niebieski
(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradz‑
two inżynieryjne (usługi budowlane), nadzór budowlany, nadzór
budowlany na miejscu, nadzorowanie budownictwa podwodnego,
nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad budowaniem
konstrukcji, nadzór nad robotami budowlanymi, konsultacje w zakre‑
sie nadzoru budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, nadzór budowlany w zakresie projektów
inżynierii wodno‑lądowej, nadzór budowlany na miejscu inwesty‑
cji w zakresie obiektów inżynierii wodno‑lądowej, udzielanie infor‑
macji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do zagęszczania odpadów, udzielanie informacji związanych z na‑
prawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów,
konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, usługi wykonawców
w zakresie instalacji grzewczej, instalacja, naprawa i konserwacja
sprzętu grzewczego, konserwacja rur kanalizacyjnych, serwisowanie
rur kanalizacyjnych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, konserwacja
instalacji wodno‑kanalizacyjnej, 40 obróbka przemysłowa ścieków,
42 projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne,
projektowanie rurociągów, projektowanie budynków, projektowa‑
nie domów, projektowanie konstrukcji, projektowanie budowlane,
projektowanie techniczne, projektowanie systemów składowania,
projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i planowanie
techniczne systemów kanalizacyjnych, projektowanie i planowanie
techniczne oczyszczalni wody, projektowanie prac inżynieryjnych
w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie robót inży‑
nieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową,
projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstruk‑
cjach, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zale‑
waniu budynków wodą powodziową, projektowanie i planowanie
techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej,
doradztwo związane z technologią membranową.
(111) 306721
(220) 2017 07 10
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 28
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.

(210) 473895
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(540) DeliaSTOP
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 03.13.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, dodatki chemicz‑
ne 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) 306722
(220) 2017 07 11
(210) 473974
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) G.L. PHARMA GMBH, Lannach, AT.
(540) ELECOXEL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, prepa‑
raty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne przy‑
stosowane do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, preparaty do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.
(111) 306723
(220) 2017 07 11
(210) 473978
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) TOMASZEWSKI TOMASZ LOFT KONTRAKT, Swarzędz, PL.
(540) LOFT DECORA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 płoty i parkany metalowe, elementy łączące do mebli
metalowe, zabudowy stalowe, schody ze stali, obudowy stalowe do
schodów, poręcze stalowe schodów, stojaki ze stali, stoiska wysta‑
wowe ze stali, regały ze stali, 20 meble i akcesoria meblowe wypo‑
sażenia domu, meble drewniane i metalowe, meble sklepowe, półki
sklepowe, wyposażenie sklepów, biurka i stoły, regały, blaty jako
części mebli, drewniane półki i stojaki, elementy łączące do mebli
niemetalowe, elementy meblowe, elementy mocujące do mebli, ko‑
módki z szufladami, komody, konsole, konstrukcje drewniane łóżka,
konstrukcje półek, nie z metalu, kontuary, kredensy, krzesła, ławy,
ławki, listwy wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, listwy
profilowe do mebli, listwy profilowe do luster, łóżka, pościel, matera‑
ce, poduszki, lustra (srebrzone szkło), meble modułowe, moduły do
przechowywania, niemetalowe uchwyty do mebli, nogi do mebli,
osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, panele meblowe, para‑
wany, meblowe, niemetalowe podpórki do półek, pojemniki, i spina‑
cze i uchwyty do nich, niemetalowe, przegrody drewniane do mebli,
przenośne ścianki działowe, pudełka drewniane, pudła do przecho‑
wywania, pulpity, ramy, ścianki działowe, segmenty do przechowy‑
wania, segmenty mebli ściennych, siedzenia, stoliki, stojaki, stoły,
szafki, szafy, szuflady, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, haczyki
na ubrania, wsporniki niemetalowe do mebli, wyroby stolarskie, ze‑
stawy części, z których montuje się meble, zestawy mebli, złącza me‑
blowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucz‑
nych, półki, stojaki wystawowe, stojaki wielofunkcyjne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą produktów
takich jak: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble
drewniane i metalowe, meble sklepowe, półki sklepowe, wyposaże‑
nie sklepów, biurka i stoły, regały, blaty jako części mebli, drewniane
półki i stojaki, elementy łączące do mebli metalowe i niemetalowe,
elementy meblowe, elementy mocujące do mebli, komódki z szu‑
fladami, komody, konsole, konstrukcje drewniane łóżka, konstrukcje
półek, nie z metalu, kontuary, kredensy, krzesła, ławy, ławki, listwy
wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, listwy profilowe do
mebli, listwy profilowe do luster, łóżka, pościel, materace, poduszki,
lustra (srebrzone szkło), meble modułowe, moduły do przechowywa‑
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nia, niemetalowe uchwyty do mebli, nogi do mebli, osprzęt do drzwi,
bram i okien, niemetalowe, panele meblowe, parawany, meblowe,
niemetalowe podpórki do półek, pojemniki, i spinacze i uchwyty
do nich, niemetalowe, przegrody drewniane do mebli, przenośne
ścianki działowe, pudełka drewniane, pudła do przechowywania,
pulpity, ramy, ścianki działowe, segmenty do przechowywania, seg‑
menty mebli ściennych, siedzenia, stoliki, stojaki, stoły, szafki, szafy,
szuflady, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, haczyki na ubrania,
wsporniki niemetalowe do mebli, wyroby stolarskie, zestawy czę‑
ści, z których montuje się meble, zestawy mebli, złącza meblowe,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z ta‑
kich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zabudowy stalowe, regały ze stali, półki, stojaki wystawowe, stojaki
wielofunkcyjne, schody ze stali, obudowy stalowe schodów, poręcze
stalowe do schodów, stojaki ze stali, przenośne stojaki ze stali, stoiska
wystawowe ze stali, płoty, parkany, 37 konserwacja i naprawa mebli,
udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, instalacja me‑
bli, czyszczenie mebli, informacja o naprawach mebli, instalowanie
mebli na wymiar, lakierowanie mebli, malowanie mebli, renowacja
mebli, tapicerowanie mebli, udzielanie informacji, porad i konsultacji
na temat instalacji mebli, renowacja, konserwacji i naprawy mebli,
42 usługi projektowania mebli, wzornictwo i opracowywanie pro‑
duktów, usługi artystów grafików, doradztwo projektowe, doradz‑
two techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie opracowywania produk‑
tów, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, grafika artystyczna, pla‑
nowanie projektu, planowanie przestrzenne wnętrz, profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektowanie
architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie mebli, elementów
mebli i akcesoriów do mebli, testowanie nowych mebli, projekto‑
wanie umeblowania, projektowanie wnętrz komercyjnych, przygo‑
towywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego,
sporządzanie raportów projektowych, świadczenie usług w zakresie
projektowania wnętrz budynków, udzielanie informacji dotyczących
wzornictwa przemysłowego, udzielanie informacji w dziedzinie pro‑
jektowania mebli, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania mebli, usługi w dzie‑
dzinie wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, wzornictwo i opracowywanie mebli.

(111) 306724
(220) 2017 07 12
(210) 474004
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, PL.
(540) CARBO VITAL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do maki‑
jażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, anty‑
perspiranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aroma‑
tyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla
ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetycz‑
ne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upięk‑
szające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy
do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła
do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od ce‑
lów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudza‑
nie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów,
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do ukła‑
dania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania
fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczni‑
czych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po
goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, prepara‑
ty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs,
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tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosme‑
tyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty
kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosme‑
tyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze,
produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte
w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina ko‑
smetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do ma‑
sażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi,
peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu,
kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp,
preparaty do pedicure .

materiału biologicznego do badań laboratoryjnych i wykonywanie
badań laboratoryjnych i analiz medycznych, usługi prowadzenia prac
badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi,
prowadzenie gabinetów radiologicznych, ortodontycznych i stoma‑
tologicznych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów reha‑
bilitacji zdrowotnej.

(111) 306725
(220) 2017 07 13
(210) 474059
(151) 2018 01 16
(441) 2017 08 16
(732) HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A., Malaga, ES.
(540) Markesa de Oliva
(540)

(111) 306728
(220) 2017 07 14
(210) 474152
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) KOSIOREK JACEK KOMAX KOSIOREK, Warszawa, PL.
(540) Dziarski
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej, usługi
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodar‑
czej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu
elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, a także
usług telekomunikacyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za po‑
średnictwem Internetu sprzętu elektronicznego, komputerowego
i telekomunikacyjnego, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
usługi informacji handlowej dotyczącej sprzętu elektronicznego,
komputerowego i telekomunikacyjnego, promocja sprzedaży,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie
i rozpowszechnianie tekstów reklamowych, badania rynku, zarzą‑
dzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzo‑
wanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie
dokumentów, prognozy ekonomiczne, badanie opinii publicznej,
37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji, instalacji i konfiguracji
sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego, sprzętu teleko‑
munikacyjnego, 38 usługi telekomunikacyjne, wynajem sprzętu
telekomunikacyjnego, wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomu‑
nikacyjnego umożliwiającego łączność z sieciami, usługi w zakresie
zapewniania dostępu do globalnych sieci komputerowych i telefo‑
nicznych, usługi udostępniania połączenia ze światową siecią kom‑
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostę‑
pu do Internetu, usługi w zakresie rozpowszechniania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali kompute‑
rowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego ser‑
wisu informacyjnego (usługi agencji prasowej), usługi zapewnienia
dostępu do plików cyfrowych, agencje informacyjne, agencje pra‑
sowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dys‑
kusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta
elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompu‑
tera, usługi dostarczania informacji on‑line z komputerowych baz
danych, usługi informacji handlowej dotyczącej usług telekomuni‑
kacyjnych.

Kolor znaku: zielony, żółty, czarny, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.19
(510), (511) 29 olej z oliwek jadalny.
(111) 306726
(220) 2017 07 13
(210) 474098
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 04
(732) CENTRUM MEDYCZNE‑OMNI CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) OMNI Clinic
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspe‑
cjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednic‑
twem Internetu: żywności dietetycznej i artykułów spożywczych,
żywności i artykułów spożywczych z dodatkiem witamin, skład‑
ników mineralnych oraz innych środków wspomagających funk‑
cjonowanie poszczególnych narządów człowieka, dietetycznych
i odżywczych zamienników posiłków, ziół i przypraw, naturalnych
surowców kosmetycznych i kosmetyków naturalnych, artykułów
z branży kosmetycznej, towarów higienicznych i do pielęgnacji ciała,
kosmetyków i środków do celów leczniczych, preparatów farmaceu‑
tycznych i parafarmaceutycznych uzupełniające dietę w niezbędne
pierwiastki, mikroelementy i witaminy, 41 szkolenie lekarzy i kadry
medycznej, usługi dotyczące monitorowania i poprawiania kondy‑
cji zdrowia, usługi w zakresie obsługi urządzeń medycznych on‑line,
usługi dotyczące interpretacji wyników badań, prowadzenie klubów
zdrowia, organizowanie i prowadzenie wykładów, szkoleń, semina‑
riów, konferencji, kongresów, zjazdów i sympozjów naukowych lub
o tematyce medycznej, pisanie i publikowanie tekstów innych niż re‑
klamowych, poradnictwo zawodowe o tematyce medycznej i zwią‑
zanej z ochroną zdrowia, organizowanie zajęć sportowych, w tym
biegów, rajdów, marszy, zjazdów, propagowanie zdrowego stylu ży‑
cia, 44 kompleksowe usługi medyczne w zakresie lecznictwa podsta‑
wowego dla dzieci i dorosłych oraz lecznictwa specjalistycznego, re‑
habilitacja medyczna, usługi fizykoterapeutyczne, usługi w zakresie
specjalistycznej diagnostyki medycznej, wykonywanie analiz lekar‑
skich, usługi medyczne w zakresie prowadzenia punktów pobierania

(111) 306727
(220) 2017 07 14
(210) 474109
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) KŁOS GRZEGORZ POSTMAN, Łódź, PL.
(540) www.brita.sklep.pl
(510), (511) 11 filtry, butelki, dzbanki do filtrowania wody.

(111) 306729
(220) 2017 07 17
(210) 474222
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) METEOR
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
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niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 306730
(220) 2017 07 17
(210) 474223
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) FIORTO PISTA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur‑
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towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 306731
(220) 2017 07 17
(210) 474224
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) DUST
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 306732
(220) 2017 07 18
(210) 474263
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 25
(732) BATIPONT IMMOBILIER, Société Anonyme, Bruksela, BE.
(540) BPI URBAN SHAPERS
(540)

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, czerwony, pomarańczowy,
żółty, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, do‑
radztwo w zakresie nieruchomości, administracja finansowa w za‑
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kresie nieruchomości, finansowanie procesu budowy nieruchomo‑
ści, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości, doradcze
usługi związane z wycenami nieruchomości, ustalanie wspólnej
własności nieruchomości, oszacowanie wartości nieruchomości,
pomoc w nabywaniu nieruchomości, zarządzanie budynkami,
usługi zarządzania nieruchomościami, zarządzanie portfelem nie‑
ruchomości, udostępnianie informacji dotyczących zarządzania
gruntami, dostarczenie informacji w zakresie nieruchomości, in‑
formacje dotyczące rynku nieruchomości, usługi badawcze zwią‑
zane z przejęciem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami
w systemie timeshare, 37 usługi doradcze w zakresie budowy bu‑
dynków, usługi doradcze związane z publicznymi robotami budow‑
lanymi, usługi doradcze w zakresie budownictwa, budownictwo,
usługi budowlane i konstrukcyjne, remonty budynków, budowa
nieruchomości [budownictwo], usługi budowlane, usługi nadzoru
budowlanego nad projektami nieruchomości, kontrola budynków
[w trakcie budowy [budowa], zagospodarowanie gruntów budow‑
lanych, budowa budynków i innych konstrukcji, nadzór nad pracami
budowlanymi, zarządzanie projektami budowlanymi w budynkach,
nadzór budowlany na miejscu budowy, zarządzanie projektem na
miejscu w zakresie budowy budynków, udostępnianie informacji
dotyczących odbudowy budynków, dostarczanie informacji doty‑
czących remontu budynków, dostarczanie informacji związanych
z rozbiórką budynków, dostarczanie informacji dotyczących budo‑
wy budynków, dostarczanie informacji budowlanej.

(111) 306733
(220) 2017 07 18
(210) 474269
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) BATIPONT IMMOBILIER, Société Anonyme, Bruksela, BE.
(540) BPI
(540)

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, czerwony, pomarańczowy,
żółty, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, do‑
radztwo w zakresie nieruchomości, administracja finansowa w za‑
kresie nieruchomości, finansowanie procesu budowy nieruchomo‑
ści, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości, doradcze
usługi związane z wycenami nieruchomości, ustalanie wspólnej
własności nieruchomości, oszacowanie wartości nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, pomoc w nabywaniu nieruchomo‑
ści, zarządzanie budynkami, zarządzanie nieruchomościami, zarzą‑
dzanie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
zarządzanie portfelem nieruchomości, udostępnianie informacji
dotyczących zarządzania gruntami, dostarczenie informacji w za‑
kresie nieruchomości, informacje dotyczące rynku nieruchomości,
usługi badawcze związane z przejęciem nieruchomości, zarządza‑
nie nieruchomościami w systemie timeshare, 37 usługi doradcze
w zakresie budowy budynków, usługi doradcze związane z publicz‑
nymi robotami budowlanymi, usługi doradcze w zakresie budow‑
nictwa, budownictwo, usługi budowlane i konstrukcyjne, remonty
budynków, budowa nieruchomości [budownictwo], usługi budow‑
lane, usługi nadzoru budowlanego nad projektami nieruchomości,
kontrola budynków [w trakcie budowy [budowa], zagospodarowa‑
nie gruntów budowlanych, budowa budynków i innych konstruk‑
cji, nadzór nad pracami budowlanymi, zarządzanie projektami bu‑
dowlanymi w budynkach, nadzór budowlany na miejscu budowy,
zarządzanie projektem na miejscu w zakresie budowy budynków,
udostępnianie informacji dotyczących odbudowy budynków, do‑
starczanie informacji dotyczących remontu budynków, dostarcza‑
nie informacji związanych z rozbiórką budynków, dostarczanie in‑
formacji dotyczących budowy budynków, dostarczanie informacji
budowlanej.
(111) 306734
(220) 2017 07 19
(151) 2018 02 08
(441) 2017 08 21
(732) JANECZEK MAREK, Opole, PL.
(540) CAMPER

Nr 6/2018

(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecja‑
lizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem
Internetu następujących towarów: odzież i obuwie sportowe, odzież
i obuwie specjalistyczne przeznaczone do zastosowania w przemy‑
śle oraz dla osób uprawiających wspinaczkę, odzież ochronna, kaski
i ochraniacze przeznaczone do zastosowania w przemyśle, podczas
prac na wysokości oraz dla osób uprawiających wspinaczkę, pleca‑
ki i worki transportowe, urządzenia i przyrządy zabezpieczające
i ochronne przeznaczone do zastosowania w przemyśle, podczas
prac na wysokości oraz dla osób uprawiających wspinaczkę, liny,
uprzęże, haki, kości, czekany, bloczki, karabinki, pętle, lonże, taśmy,
repy, przyrządy zjazdowe, przyrządy zaciskowe, przyrządy ewaku‑
acyjne, punkty kotwiczące, permanentne i mobilne systemy aseku‑
racyjne, noże, latarki, bidony, talk, magnezja, chwytotablice, chwyty,
nosze, zestawy ratunkowe, impregnaty do tkanin, chemiczne środki
czyszczące i konserwujące do urządzeń i przyrządów stosowanych
podczas prac na wysokości oraz podczas wspinaczki, elektroniczne
systemy zarządzania trasami po ściankach wspinaczkowych, prze‑
wodniki w formie drukowanej, przewodniki w formie elektronicznej,
aplikacje do pobrania na elektroniczne urządzenia przenośne.
(111) 306735
(220) 2017 07 19
(210) 474347
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) ACCORD HEALTHCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NAJTAŃSZE LEKI DLA KAŻDEGO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 19.13.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, suplementy diety, preparaty mine‑
ralne do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, die‑
tetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje diete‑
tyczne do celów leczniczych, 35 reklama, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi marketingowe.
(111) 306736
(220) 2017 07 19
(210) 474374
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) VITALINE
(510), (511) 5 apteczki pierwszej pomocy
‑wyposażone, materiały
opatrunkowe, plastry, środki sanitarne do celów medycznych, środki
sanitarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe.
(111) 306737
(220) 2017 07 20
(210) 474393
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) ZABŁOCKI MARCIN ELTA POLSKA, Żywiec, PL.
(540) PYSZNE PIECZYWO ŚWIEŻE SKŁADNIKI Mrs chef
(540)

(210) 474345
Kolor znaku: biały, żółty
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(531) 02.03.11, 02.03.15, 09.01.10, 08.01.03, 27.05.01, 26.01.05,
26.01.14, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 30 kanapki, kanapki włoskie‑panini, bagietki, pieczywo
do kanapek.
(111) 306738
(220) 2017 07 21
(210) 474424
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) MACTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) WALLE
(510), (511) 11 lampy rowerowe, lampy bezpieczeństwa LED, światła
rowerowe, latarki.
(111) 306739
(220) 2017 07 23
(210) 474463
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 02
(732) EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) emarket
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.04, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama w Internecie dla osób trzecich, usługi agen‑
cji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, dys‑
trybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi prenumeraty czasopism, badania rynkowe,
prowadzenie domów aukcyjnych, analizy i raporty statystyczne,
pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi pośrednictwa handlowego przez sieć
komputerową Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować po‑
przez katalog różnych artykułów (sprzęt AGD, sprzęt RTV, kompute‑
ry, sprzęt fotograficzny, odzież, kosmetyki, zabawki, artykuły spor‑
towe) wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub używając
środków telekomunikacyjnych‑Internet, telefon, telewizja cyfrowa,
36 serwis finansowy, factoring, leasing, usługi ubezpieczeniowe,
39 usługi w zakresie magazynowania i dostarczania na rzecz osób
trzecich następujących towarów: sprzętu gospodarstwa domowego,
sprzętu radiowo‑telewizyjnego, komputerów, odzieży, kosmetyków,
artykułów sportowych, zabawek.
(111) 306740
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) CHEBA KATARZYNA FORMIKA, Kraków, PL.
(540) OSSO OssoDiCane. accessori per animali
(540)

(210) 474513

Kolor znaku: ciemnofioletowy, błękitny
(531) 03.01.24, 04.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 smycze, obroże dla zwierząt domowych, ubranka,
koce, uprzęże, odzież, okrycia dla zwierząt.
(111) 306741
(220) 2017 07 25
(210) 474580
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BENEFIT SPORT
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(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 02.01.23, 02.01.30, 24.15.01, 24.15.08, 24.15.11, 24.15.13,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 proteiny do konsumpcji przez człowieka (materiał suro‑
wy) i dla przemysłu spożywczego, w tym do produkcji suplementów
diety, 5 dietetyczne substancje proteinowe do celów medycznych,
suplementy diety zawierające białko do celów leczniczych, 29 na‑
poje mleczne i na bazie mleka, napoje jogurtowe, kefiry‑wszystkie
również z dodatkiem protein, witamin, składników mineralnych (nie
do celów leczniczych), napoje mleczne z bakteriami kwasu mleko‑
wego, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla celów kuli‑
narnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein roślinnych,
substytuty mleka w postaci płynnej, past lub proszku, mleko sojowe,
mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko orzechowe, mleko koko‑
sowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe, roślinne substytuty pro‑
duktów mlecznych, w tym śmietany, jogurtu, serów, mleka roślinne
aromatyzowane na bazie: mleka sojowego, migdałowego, ryżowe‑
go, orzechowego, kokosowego, owsianego, rzepakowego i innych
mlek roślinnych, także w postaci proszku, gotowe dania z proteinami
warzywnymi na bazie roślin strączkowych, migdałów, soi, orzechów,
zbóż, proteiny na bazie warzyw w postaci płynnej i proszkowej, sub‑
stytuty mięsa, desery na bazie soi, migdałów, orzechów i innych ro‑
ślin zawarte w tej klasie, substytuty mięsa na bazie soi i innych białek
roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych białek roślinnych
w postaci płynnej, past lub proszków, 30 desery z zawartością białek
roślinnych, wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoprote‑
inowe batony spożywcze przeznaczone dla diety wegetariańskiej,
wysokoproteinowe puddingi w proszku, wysokoproteinowe ciast‑
ka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania gotow
i płatki‑z zawartością protein na bazie roślin zbożowych, orzechów,
migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka z prosa lub z ryżu
prażonego, ciastka z ryżu prasowanego, wysokoproteinowe dania,
przekąski i pasty na bazie produktów roślinnych, 32 napoje i syropy
na bazie składników roślinnych, mleko kokosowe, mleko z migdałów,
napoje dietetyczne i napoje sportowe wzbogacone proteinami i/
lub substancjami odżywczymi z dodatkiem protein, napoje na bazie
owoców lub warzyw, wysokoproteinowe napoje warzywne i owoco‑
we typu smoothie inne niż substytuty mleka, napoje energetyzują‑
ce, napoje energetyzujące z kofeiną, napoje witaminizowane, napoje
dla sportowców z elektrolitami, napoje aromatyzowane owocami
lub z sokami owocowymi, proszki do wytwarzania napojów.
(111) 306742
(220) 2017 07 26
(210) 474585
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 11
(732) KRYUSZA KATARZYNA BEL BAMBINO, Łódź, PL.
(540) Bel Bambino
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, jasnoszary, ciemnopomarańczowy,
jasnopomarańczowy, brązowy, czarny, biały, niebieski,
jasnoniebieski, pomarańczowy
(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób
trzecich towarów takich jak odzież, obuwie, nakrycia głowy, pozwa‑
lające nabywcy wygodnie je oglądać w sklepie, hurtowni, ofercie in‑
ternetowej.
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(111) 306743
(220) 2017 07 26
(210) 474594
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL‑MASTER, Podgórzyn, PL.
(540) FLARIS FLIGHT ASSISTANCE SYSTEM
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy nawigacyjne, naprowadzają‑
ce, lokalizacyjne do użytku w samolotach, systemy nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne do użytku w samolotach, urządze‑
nia i przyrządy do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzania
lądujących statków powietrznych, systemy kontroli lotu do użytku
w statkach powietrznych, urządzenia i systemy zapewniające po‑
wrót do bazy i automatyczne lądowanie samolotu w sytuacji awa‑
ryjnej, elektroniczny system bezpieczeństwa do użytku w statkach
powietrznych, oprogramowanie i systemy komputerowe do użytku
w lotnictwie.
(111) 306744
(220) 2017 07 26
(210) 474599
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) J InterLink
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie wspierające proces sprzedaży, apli‑
kacja sprzedażowa, elektroniczny program sprzedażowy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet: komputerów, sprzętu i oprogramowania komputerowego,
sprzętu IT, komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieciowych,
części i akcesoriów do komputerów, materiałów eksploatacyjnych
do drukarek, nośników danych, sprzętu telekomunikacyjnego, au‑
diowizualnego, fotograficznego, sprzętu elektronicznego, urządzeń
kopiujących oraz części i akcesoriów do nich, urządzeń i przyrządów:
naukowych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wa‑
gowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych i do celów dy‑
daktycznych, artykułów, sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów
i akcesoriów piśmienniczych, artykułów papierniczych, farb i akceso‑
riów malarskich, mebli, urządzeń do oświetlania, wytwarzania pary,
gotowania, pieczenia i opiekania, chłodzenia, suszenia, wentylacji
oraz części i akcesoriów do wymienionych towarów, artykułów i ak‑
cesoriów łazienkowych, środków i preparatów myjących, piorących,
wybielających, czyszczących, polerujących, szorujących i ścierają‑
cych oraz mydeł, preparatów higienicznych w postaci środków toa‑
letowych, narzędzi elektrycznych, mechanicznych i ręcznych, w tym:
krajalnic, maszynek do mięsa, mikserów, robotów kuchennych, blen‑
derów, sokowirówek, wyciskarek, żelazek, odkurzaczy, pralek, zmy‑
warek i rozdrabniaczy, narzędzi ogrodniczych, maszyn ogrodniczych
oraz części i akcesoriów do nich, artykułów gospodarstwa domowe‑
go, przyborów kuchennych, pojemników i utensyliów kuchennych,
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, urządzeń ko‑
smetycznych, przyrządów i aparatów do masażu oraz części i akceso‑
riów do nich, odzieży i obuwia, odzieży i obuwia ochronnego, arty‑
kułów ochronnych, artykułów sportowych, gier i zabawek, artykułów
i zabawek dla zwierząt, papierosów elektronicznych oraz aromatów
i płynów do nich, akcesoriów do papierosów elektronicznych, usługi
handlu elektronicznego mianowicie dostarczanie informacji o pro‑
duktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re‑
klamowych i sprzedaży, informacja handlowa, usługi doradcze w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośrednictwo
w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi importowo‑eksportowe,
usługi w zakresie promocji i reklamy, organizowanie targów i poka‑
zów w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie badań
opinii publicznej, badań rynku, badań w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, analizy kosztów i analiz rynkowych.
(111) 306745
(220) 2017 07 25
(210) 474610
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) MANTI
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(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depila‑
cji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej
klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecz‑
nicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do
żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje diete‑
tyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pro‑
dukty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw‑
trądzikowe, 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 lecz‑
niczych, napoje, zioła i napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry,
okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, silikonowe plastry
żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 306746
(220) 2017 07 25
(210) 474619
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 11
(732) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Hydro‑d’azur Complex
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makija‑
żu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyper‑
spiranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatycz‑
ne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, pre‑
paraty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi,
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, prepa‑
raty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do
kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosme‑
tyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększa‑
jące, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do
rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do
ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki ko‑
smetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów
kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudza‑
nie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, od‑
żywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układa‑
nia włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzu‑
ry, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczni‑
czych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po
goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, prepara‑
ty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs,
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosme‑
tyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty
kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosme‑
tyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze,
produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte
w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina ko‑
smetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do ma‑
sażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi,
peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu,
kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp,
preparaty do pedicure, preparaty do makijażu twarzy i ciała, prepara‑
ty do pielęgnacji zębów, preparaty do włosów, preparaty koloryzują‑
ce do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
paznokci, produkty do makijażu i demakijażu, kosmetyki do makija‑
żu, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, preparaty do de‑
pilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, brokat do
ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, henna do
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celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych pa‑
znokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w formie sprosz‑
kowanej [pudry], sztuczne brwi, tipsy, lakiery do paznokci, puder do
makijażu, róże kosmetyczne, rzęsy sztuczne, serum do celów kosme‑
tycznych, tusze do rzęs, cienie do powiek, preparaty likwidujące opu‑
chliznę i cienie pod oczami, pomadki do ust, balsamy do ust [nieme‑
dyczne], błyszczyki do ust, ołówki do brwi, eyelinery [kosmetyki],
puder do twarzy, brokat kosmetyczny, podkłady do makijażu, kom‑
paktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do brwi, kosmetyki do
makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do ozda‑
biania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust,
kosmetyki kolorowe, kredki do oczu, kredki do ust, krem bazowy,
kremy do demakijażu, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki,
preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielę‑
gnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, kremy
i peelingi do stóp do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczni‑
czych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twa‑
rzy i do ciała do celów leczniczych, mydła lecznicze, mydła dezynfe‑
kujące, mydła antybakteryjne, oliwki i balsamy lecznicze, produkty
lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów
leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, preparaty do masa‑
żu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycznych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych,
produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów,
balsamy dla celów leczniczych, plastry i materiały opatrunkowe, pla‑
stry samoprzylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, preparaty
na otarcia stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć i odcisków stóp,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub‑
stancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do
celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, anty‑
septyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do
celów leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aro‑
materapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do
celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farma‑
ceutycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żyw‑
ność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycz‑
nych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstrasza‑
nia owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony do celów farma‑
ceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów
medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych
i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych
i medycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty bakteriolo‑
giczne dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, ma‑
ści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelemen‑
tami dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycz‑
nych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje
dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, po‑
karm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające,
preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła leczni‑
cze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla dzieci, środ‑
ki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla ce‑
lów higienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, syropy do użytku medycznego, preparaty wspomaga‑
jące odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki do
odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele do masażu do ce‑
lów medycznych, preparaty do masażu do celów medycznych, olejki
do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów me‑
dycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty czysz‑
czące do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napa‑
ry, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego,
wody mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku dla niemow‑
ląt, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów leczni‑
czych, środki przeciwbólowe, woda termalna, żele do stóp do celów
leczniczych, talk do stóp do celów leczniczych, 21 aplikatory do ko‑
smetyków, dozowniki do kosmetyków, gąbki do makijażu, gąbki do
oczyszczania twarzy, gąbki toaletowe, grzebienie, grzebyki do rzęs,
kosmetyczki na przybory toaletowe, pędzelki do ust, pojemniki na
kosmetyki, przybory kosmetyczne, puderniczki [pojemniczki], pędz‑
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le kosmetyczne, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczo‑
teczki do tuszu do rzęs, szczotki, aplikatory do makijażu, gąbki do
makijażu, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalno‑
ści 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], kolpor‑
taż próbek, reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisin‑
gu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modeli i modelek
do celów promocji sprzedaży i reklamy, zarządzanie handlowe w za‑
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień zakupowych, komputerowe zarządza‑
nie 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 pośrednictwem Inter‑
netu kosmetyków, preparatów do makijażu, środków perfumeryj‑
nych i zapachowych, środków toaletowych oraz aplikatorów do ko‑
smetyków, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem
Internetu produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych,
dermokosmetyków oraz preparatów dermatologicznych.

(111) 306747
(220) 2017 07 25
(210) 474620
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) APAP
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depila‑
cji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej
klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecz‑
nicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do
żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje diete‑
tyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pro‑
dukty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw‑
trądzikowe, 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 lecz‑
niczych, napoje, zioła i napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry,
okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, silikonowe plastry
żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń .
(111) 306748
(220) 2017 07 25
(210) 474621
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 11
(732) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Avanturine Cosmetique
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makija‑
żu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyper‑
spiranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatycz‑
ne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, pre‑
paraty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi,
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, prepa‑
raty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do
kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosme‑
tyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększa‑
jące, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do
rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do
ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki ko‑
smetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów
kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudza‑
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nie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, od‑
żywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układa‑
nia włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzu‑
ry, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczni‑
czych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po
goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, prepara‑
ty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs,
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosme‑
tyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty
kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosme‑
tyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze,
produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte
w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina ko‑
smetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do ma‑
sażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi,
peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu,
kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp,
preparaty do pedicure, preparaty do makijażu twarzy i ciała, prepara‑
ty do pielęgnacji zębów, preparaty do włosów, preparaty koloryzują‑
ce do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
paznokci, produkty do makijażu i demakijażu, kosmetyki do makija‑
żu, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, preparaty do de‑
pilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, brokat do
ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, henna do
celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych pa‑
znokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w formie sprosz‑
kowanej [pudry], sztuczne brwi, tipsy, lakiery do paznokci, puder do
makijażu, róże kosmetyczne, rzęsy sztuczne, serum do celów kosme‑
tycznych, tusze do rzęs, cienie do powiek, preparaty likwidujące opu‑
chliznę i cienie pod oczami, pomadki do ust, balsamy do ust [nieme‑
dyczne], błyszczyki do ust, ołówki do brwi, eyelinery [kosmetyki],
puder do twarzy, brokat kosmetyczny, podkłady do makijażu, kom‑
paktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do brwi, kosmetyki do
makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do ozda‑
biania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust,
kosmetyki kolorowe, kredki do oczu, kredki do ust, krem bazowy,
kremy do demakijażu, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki,
preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielę‑
gnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, kremy
i peelingi do stóp do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczni‑
czych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twa‑
rzy i do ciała do celów leczniczych, mydła lecznicze, mydła dezynfe‑
kujące, mydła antybakteryjne, oliwki i balsamy lecznicze, produkty
lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów
leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, preparaty do masa‑
żu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycznych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych,
produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów,
balsamy dla celów leczniczych, plastry i materiały opatrunkowe, pla‑
stry samoprzylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, preparaty
na otarcia stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć i odcisków stóp,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub‑
stancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do
celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, anty‑
septyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do
celów leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aro‑
materapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do
celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farma‑
ceutycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żyw‑
ność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycz‑
nych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstrasza‑
nia owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony do celów farma‑
ceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów
medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych
i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych
i medycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty bakteriolo‑
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giczne dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, ma‑
ści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelemen‑
tami dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycz‑
nych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje
dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, po‑
karm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające,
preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła lecznicze,
cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla dzieci, środki bak‑
teriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów hi‑
gienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, syro‑
py do użytku medycznego, preparaty wspomagające odchudzanie,
tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelaty‑
na dla celów medycznych, żele do masażu do celów medycznych, pre‑
paraty do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów
medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do
masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kon‑
taktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, herbaty
ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki
do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, wody mineralne do
celów leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne,
środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciw‑
bólowe, woda termalna, żele do stóp do celów leczniczych, talk do
stóp do celów leczniczych, 21 aplikatory do kosmetyków, dozowniki
do kosmetyków, gąbki do makijażu, gąbki do oczyszczania twarzy,
gąbki toaletowe, grzebienie, grzebyki do rzęs, kosmetyczki na przy‑
bory toaletowe, pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory
kosmetyczne, puderniczki [pojemniczki], pędzle kosmetyczne,
szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do tuszu
do rzęs, szczotki, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu, 35 admi‑
nistrowanie działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospo‑
darczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodar‑
czą, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, pro‑
spektów, ulotek), handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż pró‑
bek, reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modeli i modelek do celów
promocji sprzedaży i reklamy, zarządzanie handlowe w zakresie kon‑
cesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w za‑
kresie zamówień zakupowych, komputerowe zarządzanie plikami,
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, systematyza‑
cja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu kosme‑
tyków, preparatów do makijażu, środków perfumeryjnych i zapacho‑
wych, środków toaletowych oraz aplikatorów do kosmetyków, sprze‑
daż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu produktów
farmaceutycznych, produktów leczniczych, dermokosmetyków oraz
preparatów dermatologicznych.

(111) 306749
(220) 2017 07 25
(210) 474623
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 11
(732) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LORIGINE MINERALS
(540)

(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makija‑
żu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyper‑
spiranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatycz‑
ne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, pre‑
paraty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi,
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, prepa‑
raty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do
kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosme‑
tyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększa‑
jące, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do
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rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do
ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki ko‑
smetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów
kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudza‑
nie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, od‑
żywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układa‑
nia włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzu‑
ry, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczni‑
czych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po
goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, prepara‑
ty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs,
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosme‑
tyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty
kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosme‑
tyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze,
produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte
w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina ko‑
smetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do ma‑
sażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi,
peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu,
kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp,
preparaty do pedicure, preparaty do makijażu twarzy i ciała, prepara‑
ty do pielęgnacji zębów, preparaty do włosów, preparaty koloryzują‑
ce do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
paznokci, produkty do makijażu i demakijażu, kosmetyki do makija‑
żu, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, preparaty do de‑
pilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, brokat do
ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, henna do
celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych pa‑
znokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w formie sprosz‑
kowanej [pudry], sztuczne brwi, tipsy, lakiery do paznokci, puder do
makijażu, róże kosmetyczne, rzęsy sztuczne, serum do celów kosme‑
tycznych, tusze do rzęs, cienie do powiek, preparaty likwidujące opu‑
chliznę i cienie pod oczami, pomadki do ust, balsamy do ust [nieme‑
dyczne], błyszczyki do ust, ołówki do brwi, eyelinery [kosmetyki],
puder do twarzy, brokat kosmetyczny, podkłady do makijażu, kom‑
paktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do brwi, kosmetyki do
makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do ozda‑
biania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust,
kosmetyki kolorowe, kredki do oczu, kredki do ust, krem bazowy,
kremy do demakijażu, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki,
preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielę‑
gnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, kremy
i peelingi do stóp do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczni‑
czych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twa‑
rzy i do ciała do celów leczniczych, mydła lecznicze, mydła dezynfe‑
kujące, mydła antybakteryjne, oliwki i balsamy lecznicze, produkty
lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów
leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, preparaty do masa‑
żu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycznych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych,
produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów,
balsamy dla celów leczniczych, plastry i materiały opatrunkowe, pla‑
stry samoprzylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, preparaty
na otarcia stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć i odcisków stóp,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub‑
stancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do
celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, anty‑
septyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do
celów leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aro‑
materapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do
celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farma‑
ceutycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żyw‑
ność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycz‑
nych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstrasza‑
nia owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony do celów farma‑

2235

ceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych,
preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych,
preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne dla celów
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeu‑
tyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze do ce‑
lów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwie‑
rząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje lecznicze,
nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczni‑
czych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki
przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wy‑
ciągi dla celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczni‑
czych, mleko w proszku dla dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzy‑
bobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, syropy do użytku me‑
dycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki wspoma‑
gające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna dla celów me‑
dycznych, żele do masażu do celów medycznych, preparaty do
masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycz‑
nych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu do
celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych,
preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do
celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu
w kroplach, leki do użytku medycznego, wody mineralne do celów
leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne, środki
uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciwbólowe,
woda termalna, żele do stóp do celów leczniczych, talk do stóp do
celów leczniczych, 21 aplikatory do kosmetyków, dozowniki do ko‑
smetyków, gąbki do makijażu, gąbki do oczyszczania twarzy, gąbki
toaletowe, grzebienie, grzebyki do rzęs, kosmetyczki na przybory
toaletowe, pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory ko‑
smetyczne, puderniczki [pojemniczki], pędzle kosmetyczne, szczo‑
teczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do tuszu do rzęs,
szczotki, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu, 35 administro‑
wanie działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dys‑
trybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
ulotek), handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, reklama, po‑
moc 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 za‑
kupowych, komputerowe zarządzanie plikami, kompilacja informacji
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych bazach danych, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna,
hurtowa i za pośrednictwem Internetu kosmetyków, preparatów do
makijażu, środków perfumeryjnych i zapachowych, środków toaleto‑
wych oraz aplikatorów do kosmetyków, sprzedaż detaliczna, hurto‑
wa i za pośrednictwem Internetu produktów farmaceutycznych, pro‑
duktów leczniczych, dermokosmetyków oraz preparatów
dermatologicznych.

(111) 306750
(220) 2017 07 26
(210) 474629
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) fiksero
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, instalacje oraz sprzęt kompute‑
rowy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji,
indeksowania i organizacji informacji, informacji elektronicznej
w obrębie indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobi‑
stych, sieci komputerowych, Internetu, oprogramowanie kompute‑
rowe do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci komputerowe,
Internet, aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe do two‑
rzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źró‑
deł informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej do dostar‑
czanego online oprogramowania komputerowego i publikacji
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w formie elektronicznej, interaktywny software, software kompute‑
rowy do zarządzania bankami danych, programy komputerowe na‑
grane, tablice na ogłoszenia elektroniczne, zbiory danych nagrane
na nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo
nośniki informacji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje
w formie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [software],
programy komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji fa‑
chowców i klientów, oprogramowanie zawierające wyszukiwarki
i przeszukiwanie baz danych, wydawnictwa, czasopisma, broszury,
katalogi on‑line, platforma do uruchamiania aplikacji, oprogramo‑
wanie komputerowe umożliwiające łączność internetową i łączność
typu użytkownik z użytkownikiem (P2P) za pośrednictwem sieci
komputerowej, oprogramowanie komputerowe do obsługi usług re‑
klamacji, serwisowania, napraw, wypożyczania, 35 sprzedaż hurto‑
wa, detaliczna, internetowa, usługi umieszczania ofert, promowania,
sprzedaży i odsprzedaży elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, narzę‑
dzi i urządzeń pneumatycznych, murarskich, warsztatowych, stolar‑
skich, ogrodniczych, szlifierskich, instalatorskich, narzędzi elektrycz‑
nych, sprzętu AGD, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego,
sprzętu RTV, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, arty‑
kułów motoryzacyjnych, budowlanych, grzewczych, oświetlenio‑
wych, chłodzących, sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, ma‑
larskich, papierniczych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego,
naukowych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyj‑
nych, kontrolnych, urządzeń do odtwarzania, do ratowania życia, do
celów dydaktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulato‑
rowych, kontrolująco – sterujących, komputerów i sprzętu przetwa‑
rzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, obrabia‑
rek, maszyn, maszyn pneumatycznych, urządzeń do gaszenia ognia,
części i akcesoriów do wymienionych artykułów, jak również ich czę‑
ści zamiennych przez globalną sieć komputerową za pomocą inte‑
raktywnej witryny internetowej online, usługi w zakresie obsługi re‑
klamacji w ramach umów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, usługi
w zakresie obsługi serwisowej, usługi obsługi reklamacji narzędzi za
pomocą elektronicznej i internetowej platformy, zarządzanie punk‑
tami obsługi telefonicznej (Call‑Center) dla osób trzecich, w tym
przetwarzanie zleceń zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych, udo‑
stępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla użytkowników In‑
ternetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych,
mianowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub przyj‑
mowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elek‑
troniczny) przez hotline serwisową, usługi dotyczące działalności
gospodarczej, mianowicie administracja w zakresie umów o napra‑
wę i serwisowanie, usługi związane z długoterminowym planowa‑
niem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów
motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalno‑
ściowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi,
informacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościo‑
wych, bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów,
nośników umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja
sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie
dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych,
czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunko‑
wych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników
umożliwiających doładowanie wartościowe za pośrednictwem tele‑
fonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez In‑
ternet, organizowanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii
oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych,
także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowa‑
nie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe,
organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwa‑
nie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or‑
ganizacji, zarządzania i promocji, handlowe usługi doradcze doty‑
czące franchisingu, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi,
plikami, obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji
prowadzona w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprze‑
dażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, reklama towarów‑ukazanie zalet towaru celem ich za‑
kupu, prowadzenie kampanii reklamowych, dystrybucja próbek to‑
warów i materiałów w celach reklamowych, publikowanie i wydawa‑
nie katalogów targowych, plakatów, prospektów, materiałów
promocyjnych i reklamowych, informacja handlowa, usługowa
(punkty informacji kupieckiej), przeprowadzanie sondaży, badania
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i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania opi‑
nii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych online, wy‑
najem maszyn i urządzeń biurowych, tworzenie komputerowych baz
danych, powyższa usługa także świadczona online, 36 usługi dorad‑
cze i pośrednictwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych,
monetarnych i podatkowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, usługi leasingowe, usługi kredytowe, ra‑
talne, pożyczkowe, usługi finansowe, usługi związane z obsługą sys‑
temu lojalnościowego klienta, w tym tworzenie programów bonuso‑
wych i premii w celu wiązania klienta poprzez wydawanie kuponów,
kuponów rabatowych, kont, kart klientów z funkcją płatności, ściąga‑
nie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finan‑
sowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, obsługa rozli‑
czeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną,
informacja online dotycząca bonów, kart, czeków, kodów, kuponów,
nośników umożliwiających doładowanie wartościowe, 37 instalacja,
naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowadzanie przeglądu
narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych,
sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowe‑
go, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, akumula‑
torów i baterii, urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń do
odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, no‑
śników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, kom‑
puterowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych,
urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, regeneracja maszyn,
silników, elektronarzędzi, akumulatorów i baterii zużytych lub czę‑
ściowo zniszczonych, usługi ślusarskie, malowanie, malowanie prosz‑
kowe, malowanie natryskowe, powlekanie [malowanie], lakierowa‑
nie, prace dekoratorskie w budynkach, wiercenie, spawanie w celach
naprawczych, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, wynajem
narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, pralek, suszarek, maszyn budow‑
lanych, wynajem przemysłowych urządzeń stosowanych do suszenia
naczyń, kompresorów powietrza, ładowanie akumulatorów i baterii,
usługi budowlane, informacja, doradztwo o ww. usługach, usługi in‑
formacyjne i/lub doradcze związane z ww. usługami, instalacje kom‑
puterowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu,
urządzeń, systemów, 38 umożliwianie dostępu do interaktywnego
panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do dys‑
trybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży, wymiany, serwisu, napra‑
wy, reklamacji rzeczy poprzez sieć elektroniczną, umożliwianie do‑
stępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali
internetowych, usługi portalu internetowego, przesyłanie środkami
elektronicznymi informacji dotyczących wybranych firm i osób fi‑
zycznych, usługi przekazywania informacji on‑line z komputerowych
baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednic‑
twem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, usłu‑
gi związane z interaktywną platformą do wymiany informacji,
zwłaszcza informacje kontaktowe różnego rodzaju (usługi telekomu‑
nikacyjne), przesyłanie i dostarczanie wiadomości i informacji,
w szczególności do baz danych dostępnych publicznie, do sieci prze‑
syłu danych, takich jak Internet, usługi związane z komunikacją
świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie realizowania trans‑
misji multimedialnych, usługi przekazywania informacji za pośred‑
nictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi przekazywania głosu
i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, elektroniczne
przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, wiadomości,
poczty, dokumentów, informacji, obrazu, news, usługi online – do‑
starczanie wiadomości i informacji każdego rodzaju, w formie dźwię‑
ku i obrazu, usługi polegające na zapewnianiu komunikacji za pośred‑
nictwem globalnych sieci komputerowych wielu użytkownikom
w celu udostępnienia własnych zbiorów i źródeł informacji i danych,
usługi dostarczania informacji za pośrednictwem komputerowej sieci
informacyjnej z przeszukiwalnych indeksów i baz danych, włączając
tekst, dokumenty w formie elektronicznej, bazy danych, informacje
graficzne i audiowizualne, usługi w zakresie zbierania i przekazywania
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednic‑
twem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, da‑
nych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi w za‑
kresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie real‑
nym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu
i telefonów komórkowych, usługi przekazywania informacji lokalnej
dotyczącej obszaru na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indy‑
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widualnymi wymaganiami, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicz‑
nych, dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych,
usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, infor‑
macje i doradztwo dotyczące wszystkich powyżej wymienionych
usług, wynajem urządzeń do transmisji dźwięku i/lub obrazu, umoż‑
liwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za po‑
średnictwem globalnej sieci informacyjnej, usługi portalu interneto‑
wego, usługi dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów
i portali internetowych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyj‑
nej, środkami elektronicznymi, wszystkie powyższe usługi także
świadczone online, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
dostarczanie towarów z zamówień elektronicznych, z zamówień ko‑
respondencyjnych, wypożyczanie maszyn służących do pakowania,
transportowania i składowania, pośrednictwo w transporcie, wypo‑
życzanie samochodów, pojazdów, łodzi, statków, dystrybucja ksią‑
żek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, wynajem
lodówek, zamrażarek, chłodziarek, 40 budowanie maszyn na zamó‑
wienie, grawerowanie, cięcie, cięcie metalu, cięcie stali, cieplna ob‑
róbka metali, cynkowanie, cynowanie, fazowanie szkła, frezowanie,
galwanizowanie, kucie, montowanie produktów dla osób trzecich,
metalizowanie, niklowanie, obróbka metalurgiczna, piaskowanie,
pneumatyczne ścieranie powierzchni, polerowanie, odlewanie, spa‑
wanie, śrutowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, toczenie, gię‑
cie, usługi stolarskie, trasowanie laserem, usługi oczyszczania wody na
miejscu, usługi niszczenia dysków twardych, wypożyczanie generato‑
rów, wypożyczanie sprzętu do cięcia, wypożyczanie sprzętu wytwa‑
rzającego energię, wypożyczanie urządzeń chłodniczych, wypożycza‑
nie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych
recykling, recykling i uzdatnianie odpadów, sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu, drukowanie, drukowanie
offsetowe, druk sitowy, usługi składania druku, usługi powielania 3d,
dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, nadruk wzo‑
rów, platerowanie, druk cyfrowy, usługi informacyjne i/lub doradcze
związane z ww. usługami, dorabianie elementów, wynajem urządzeń
do ogrzewania, wynajem urządzeń do chłodzenia, wentylacji, klimaty‑
zacji, wynajem akumulatorów i baterii do elektronarzędzi, wynajem
akumulatorów i baterii do urządzeń mobilnych, 41 nauczanie, kształ‑
cenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, kształcenie praktycz‑
ne, dokształcanie i doradztwo zawodowe, e‑learning, organizowa‑
nie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów,
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, or‑
ganizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw innych niż reklamo‑
we, zabaw, festynów, pikników, eventów tematycznych, mikro
‑wydawnictwa, publikowanie, edycja książek, tekstów innych niż
reklamowe, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, także ob‑
sługa publikacji elektronicznych online, usługi w zakresie gier inte‑
raktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz
usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią
komputerową lub przez Internet, produkcja telewizyjna i filmowa,
filmy instruktażowe, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi w za‑
kresie fotografii‑usługi agencji fotograficznych, reportaże fotogra‑
ficzne, usługi tłumaczenia, 42 usługi informatyczne w zakresie inte‑
raktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji
kontaktowych różnego rodzaju, obsługa elektronicznej i interneto‑
wej platformy, prowadzenie stron komputerowych, w szczególności
stron z platformą o użyteczności społecznej online do handlu, wy‑
miany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, regeneracji, re‑
klamacji elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników doty‑
czących narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn,
artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urzą‑
dzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych
i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji
dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu prze‑
twarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, ma‑
szyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, kli‑
matyzacji oraz części zamiennych do ww. towarów, tworzenie indek‑
sów informacji (usługi informatyczne), dostarczanie interfejsów pro‑
gramowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
usług informacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb
dostępnych przez globalną sieć komputerową w celu wyszukiwania,
przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, pro‑
mocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji oraz
usług w formie tekstu, elektronicznych dokumentów, banków da‑
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nych, grafiki i audiowizualnych informacji, umożliwienie korzystania
z software do pobierania informacji i analizy dużych objętościowo
zasobów danych, odnośnie pobierania danych między sobą, udo‑
stępnianie software do tworzenia wykazów informacji i innych źró‑
deł informacji, udostępnienie software do wyszukiwania informacji
z wykazu informacji, banków danych lub tekstu, obrazu, grafiki, elek‑
tronicznych dokumentów, audiowizualnych informacji, obsługa inte‑
raktywnej witryny internetowej online do umieszczania ofert, pro‑
mowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez globalną sieć
komputerową, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego
w postaci platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, sprze‑
daży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną (usługi infor‑
matyczne), opracowywanie projektów technicznych, badania tech‑
niczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola
jakości, prace badawczo‑rozwojowe w zakresie elektronarzędzi i na‑
rzędzi, badania naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analiza
przemysłowa, projektowanie, rozwój, powielanie oprogramowania,
prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, przetwarzanie da‑
nych, opracowywanie projektów technicznych, usługi artystów grafi‑
ków, plastyków, usługi graficzne, projektowanie opakowań, wzornic‑
two przemysłowe, stylizacja, dekoracja wnętrz, animacje i prezentacje
multimedialne (usługi architekta), wzornictwo i rozwój produktów
z zakresu elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, produktów multime‑
dialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne, od‑
płatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, pro‑
jektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie
portalami internetowymi, wszystkie powyższe usługi także świad‑
czone online, usługi administratora baz danych, także monitorowa‑
nie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowe‑
go, prowadzenie serwerów, projektowanie narzędzi, elektronarzędzi,
produktów przemysłowych, maszyn przemysłowych, badania
w dziedzinie technologii pomiarowych, przeglądy techniczne, kali‑
browanie [pomiary], miernictwo [pomiary], pomiary inżynieryjne,
wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe, wypożyczanie urzą‑
dzeń pomiarowych, kalibrowanie, wynajem nośników danych, kom‑
puterów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urzą‑
dzeń peryferyjnych, pomiary, badania i eksploracja, 45 usługi
prawne, w tym przygotowywanie umów związanych z instalacją,
naprawami, konserwacją, serwisowaniem i przeprowadzaniem prze‑
glądów, administrowanie prawami własności intelektualnej i prze‑
mysłowej, zarządzanie planami licencyjnymi, wykonywanie, zarzą‑
dzanie i ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, praw
dotyczących wzornictwa przemysłowego, oprogramowania kompu‑
terowego, materiałów drukowanych, usługi doradcze dotyczące
usług ujętych w tej klasie.

(111) 306751
(220) 2017 07 26
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) GODLEWSKI PIOTR, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 474632

(531) 26.13.25, 24.17.18
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, nakrycia głowy, obuwie,
wszystkie nie wymienione w innych klasach, 28 gry, zabawki, desko‑
rolki oraz artykuły sportowe i gimnastyczne, wszystkie nie wymie‑
nione w innych klasach, 35 wyszukiwanie, gromadzenie i prezenta‑
cja na potrzeby osób trzecich dostawców towarów i usług w zakresie
odzieży, obuwia, nakryć głowy, gier, zabawek, deskorolek, artykułów
sportowych, gimnastycznych, akcesoriów podróżnych i wyrobów ka‑
letniczych w sklepach, salonach sprzedaży oraz mediach dla celów
sprzedaży hurtowej i detalicznej.
(111) 306752
(220) 2017 07 26
(210) 474635
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) fixero
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, instalacje oraz sprzęt kompu‑
terowy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompi‑
lacji, indeksowania i organizacji informacji, informacji elektronicz‑
nej w obrębie indywidualnych stacji roboczych, komputerów
osobistych, sieci komputerowych, Internetu, oprogramowanie
komputerowe do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci
komputerowe, Internet, aplikacje mobilne, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci
oraz indeksów innych źródeł informacji, urządzenia globalnej sie‑
ci komputerowej do dostarczanego online oprogramowania kom‑
puterowego i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny
software, software komputerowy do zarządzania bankami da‑
nych, programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia
elektroniczne, zbiory danych nagrane na nośnikach informacji,
wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki informacji, po‑
bieralne publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektro‑
nicznej, oprogramowanie komputerowe [software], programy
komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji fachowców
i klientów, oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i przeszu‑
kiwanie baz danych, wydawnictwa, czasopisma, broszury, katalo‑
gi on‑line, platforma do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające łączność internetową i łączność
typu użytkownik z użytkownikiem (P2P) za pośrednictwem sieci
komputerowej, oprogramowanie komputerowe do obsługi usług
reklamacji, serwisowania, napraw, wypożyczania, 35 sprzedaż
hurtowa, detaliczna, internetowa, usługi umieszczania ofert, pro‑
mowania, sprzedaży i odsprzedaży elektronarzędzi, narzędzi
ręcznych, narzędzi i urządzeń pneumatycznych, murarskich,
warsztatowych, stolarskich, ogrodniczych, szlifierskich, instala‑
torskich, narzędzi elektrycznych, sprzętu AGD, artykułów i sprzę‑
tu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń do oświetla‑
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, klimatyzacji, artykułów motoryzacyjnych,
budowlanych, grzewczych, oświetleniowych, chłodzących, sani‑
tarnych, dekoratorskich, piśmiennych, malarskich, papierniczych,
fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, naukowych,
optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrol‑
nych, urządzeń do odtwarzania, do ratowania życia, do celów dy‑
daktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulatoro‑
wych, kontrolująco – sterujących, komputerów i sprzętu
przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyj‑
nych, obrabiarek, maszyn, maszyn pneumatycznych, urządzeń do
gaszenia ognia, części i akcesoriów do wymienionych artykułów,
jak również ich części zamiennych przez globalną sieć komputero‑
wą za pomocą interaktywnej witryny internetowej online, usługi
w zakresie obsługi reklamacji w ramach umów gwarancyjnych
i pogwarancyjnych, usługi w zakresie obsługi serwisowej, usługi
obsługi reklamacji narzędzi za pomocą elektronicznej i interneto‑
wej platformy, zarządzanie punktami obsługi telefonicznej (Call
‑ Center) dla osób trzecich, w tym przetwarzanie zleceń zakupu,
reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie i prowadzenie
hotline serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów ko‑
mórkowych lub innych urządzeń mobilnych, mianowicie doradz‑
two odnośnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamó‑
wień, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny)
przez hotline serwisową, usługi dotyczące działalności gospodar‑
czej, mianowicie administracja w zakresie umów o naprawę i ser‑
wisowanie, usługi związane z długoterminowym planowaniem
i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów mo‑
tywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalno‑
ściowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjny‑
mi, informacja online dotycząca marketingu, programów
lojalnościowych, bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, ko‑
dów, kuponów, nośników umożliwiających doładowanie warto‑
ściowe, promocja sprzedaży, forum informacyjne dla konsumen‑
tów,
organizowanie
dystrybucji
bonów
towarowych,
wartościowych, podarunkowych, czeków wartościowych, czeków
podarunkowych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zni‑
żek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających doładowanie
wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych
urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizowanie gier,
konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez rozrywko‑
wych w celach handlowych lub reklamowych, także online przy
zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd

Nr 6/2018

handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, organizowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji,
zarządzania i promocji, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami,
obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji pro‑
wadzona w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprze‑
dażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, reklama towarów‑ukazanie zalet towaru celem ich
zakupu, prowadzenie kampanii reklamowych, dystrybucja próbek
towarów i materiałów w celach reklamowych, publikowanie i wy‑
dawanie katalogów targowych, plakatów, prospektów, materia‑
łów promocyjnych i reklamowych, informacja handlowa, usługo‑
wa (punkty informacji kupieckiej), przeprowadzanie sondaży,
badania i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk,
badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnia‑
nych online, wynajem maszyn i urządzeń biurowych, tworzenie
komputerowych baz danych, powyższa usługa także świadczona
online, 36 usługi doradcze i pośrednictwo w sprawach finanso‑
wych, ubezpieczeniowych, monetarnych i podatkowych, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi
leasingowe, usługi kredytowe, ratalne, pożyczkowe, usługi finan‑
sowe usługi związane z obsługą systemu lojalnościowym klienta,
w tym tworzenie programów bonusowych i premii w celu wiąza‑
nia klienta poprzez wydawanie kuponów, kuponów rabatowych,
kont, kart klientów z funkcją płatności, ściąganie należności / wie‑
rzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pienię‑
dzy, w tym drogą telekomunikacyjną, obsługa rozliczeń i rejestra‑
cji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, informacja
online dotycząca bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośni‑
ków umożliwiających doładowanie wartościowe, 37 instalacja,
naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowadzanie przeglą‑
du narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych,
sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domo‑
wego, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
akumulatorów i baterii, urządzeń fotograficznych i optycznych,
urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/
lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarza‑
jącego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn
i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wy‑
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, kli‑
matyzacji, regeneracja maszyn, silników, elektronarzędzi, akumu‑
latorów i baterii zużytych lub częściowo zniszczonych, usługi
ślusarskie, malowanie, malowanie proszkowe, malowanie natry‑
skowe, powlekanie [malowanie], lakierowanie, prace dekorator‑
skie w budynkach, wiercenie, spawanie w celach naprawczych,
usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, wynajem narzędzi
ręcznych, elektronarzędzi, pralek, suszarek, maszyn budowla‑
nych, wynajem przemysłowych urządzeń stosowanych do susze‑
nia naczyń, kompresorów powietrza, ładowanie akumulatorów
i baterii, usługi budowlane, informacja, doradztwo o ww. usłu‑
gach, usługi informacyjne i/lub doradcze związane z ww. usługa‑
mi, instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinfor‑
matycznego sprzętu, urządzeń, systemów, 38 umożliwianie
dostępu do interaktywnego panelu informacyjnego w postaci
platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, sprzedaży,
odsprzedaży, wymiany, serwisu, naprawy, reklamacji rzeczy po‑
przez sieć elektroniczną, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi
portalu internetowego, przesyłanie środkami elektronicznymi in‑
formacji dotyczących wybranych firm i osób fizycznych, usługi
przekazywania informacji on‑line z komputerowych baz danych,
umożliwianie dostępu do stron WWW, umożliwianie wielu użyt‑
kownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem glo‑
balnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, usługi zwią‑
zane z interaktywną platformą do wymiany informacji, zwłaszcza
informacje kontaktowe różnego rodzaju (usługi telekomunikacyj‑
ne), przesyłanie i dostarczanie wiadomości i informacji, w szcze‑
gólności do baz danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłu
danych, takich jak Internet, usługi związane z komunikacją świad‑
czone poprzez Internet, usługi w zakresie realizowania transmisji
multimedialnych, usługi przekazywania informacji za pośrednic‑
twem sieci telefonicznych, Internetu, usługi przekazywania głosu
i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, elektro‑
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niczne przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, wia‑
domości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, news, usługi
online – dostarczanie wiadomości i informacji każdego rodzaju,
w formie dźwięku i obrazu, usługi polegające na zapewnianiu ko‑
munikacji za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych
wielu użytkownikom w celu udostępnienia własnych zbiorów
i źródeł informacji i danych, usługi dostarczania informacji za po‑
średnictwem komputerowej sieci informacyjnej z przeszukiwal‑
nych indeksów i baz danych, włączając tekst, dokumenty w for‑
mie elektronicznej, bazy danych, informacje graficzne
i audiowizualne, usługi w zakresie zbierania i przekazywania in‑
formacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośred‑
nictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wia‑
domości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarne‑
go, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer‑
sacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych,
Internetu i telefonów komórkowych, usługi przekazywania infor‑
macji lokalnej dotyczącej obszaru na którym znajduje się odbior‑
ca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, dostarczanie publikacji elektronicz‑
nych online nie ściągalnych, usługi w zakresie wypożyczania
sprzętu telekomunikacyjnego, informacje i doradztwo dotyczące
wszystkich powyżej wymienionych usług, wynajem urządzeń do
transmisji dźwięku i/lub obrazu, umożliwianie wielu użytkowni‑
kom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej
sieci informacyjnej, usługi portalu internetowego, usługi dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali interneto‑
wych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów in‑
formacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środka‑
mi elektronicznymi, wszystkie powyższe usługi także świadczone
online, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, dostar‑
czanie towarów z zamówień elektronicznych, z zamówień kore‑
spondencyjnych, wypożyczanie maszyn służących do pakowania,
transportowania i składowania, pośrednictwo w transporcie, wy‑
pożyczanie samochodów, pojazdów, łodzi, statków, dystrybucja
książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów,
wynajem lodówek, zamrażarek, chłodziarek, 40 budowanie ma‑
szyn na zamówienie, grawerowanie, cięcie, cięcie metalu, cięcie
stali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, cynowanie, fazowanie
szkła, frezowanie, galwanizowanie, kucie, montowanie produk‑
tów dla osób trzecich, metalizowanie, niklowanie, obróbka meta‑
lurgiczna, piaskowanie, pneumatyczne ścieranie powierzchni,
polerowanie, odlewanie, spawanie, śrutowanie, szlifowanie, wal‑
cowanie, wiercenie, toczenie, gięcie, usługi stolarskie, trasowanie
laserem, usługi oczyszczania wody na miejscu, usługi niszczenia
dysków twardych, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie
sprzętu do cięcia, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego ener‑
gię, wypożyczanie urządzeń chłodniczych, wypożyczanie urzą‑
dzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych re‑
cykling, recykling i uzdatnianie odpadów, sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu, drukowanie, drukowa‑
nie offsetowe, druk sitowy, usługi składania druku, usługi powie‑
lania 3d, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materia‑
łów, nadruk wzorów, platerowanie, druk cyfrowy, usługi
informacyjne i/lub doradcze związane z ww. usługami, dorabianie
elementów, wynajem urządzeń do ogrzewania, wynajem urzą‑
dzeń do chłodzenia, wentylacji, klimatyzacji, wynajem akumula‑
torów i baterii do elektronarzędzi, wynajem akumulatorów i bate‑
rii do urządzeń mobilnych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
usługi sportowe i kulturalne, kształcenie praktyczne, dokształca‑
nie i doradztwo zawodowe, e‑learning, organizowanie, obsługa
i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongre‑
sów, forum, konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, organi‑
zowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw innych niż reklamo‑
we, zabaw, festynów, pikników, eventów tematycznych,
mikro‑wydawnictwa, publikowanie, edycja książek, tekstów in‑
nych niż reklamowe, gazet, periodyków i elektronicznych me‑
diów, także obsługa publikacji elektronicznych online, usługi
w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi
współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do‑
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, pro‑
dukcja telewizyjna i filmowa, filmy instruktażowe, usługi reporter‑
skie, fotoreportaże, usługi w zakresie fotografii‑usługi agencji
fotograficznych, reportaże fotograficzne, usługi tłumaczenia, 42
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usługi informatyczne w zakresie interaktywnej platformy do wy‑
miany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różnego
rodzaju, obsługa elektronicznej i internetowej platformy, prowa‑
dzenie stron komputerowych, w szczególności stron z platformą
o użyteczności społecznej online do handlu, wymiany informacji,
sprzedaży, napraw, serwisowania, regeneracji, reklamacji elektro‑
nicznej dla zarejestrowanych użytkowników dotyczących elektro‑
narzędzi, narzędzi ręcznych, narzędzi i urządzeń pneumatycz‑
nych, murarskich, warsztatowych, stolarskich, ogrodniczych,
szlifierskich, instalatorskich, narzędzi elektrycznych, sprzętu AGD,
artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urzą‑
dzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, artykułów motory‑
zacyjnych, budowlanych, grzewczych, oświetleniowych, chłodzą‑
cych, sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, malarskich, pa‑
pierniczych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego,
naukowych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyj‑
nych, kontrolnych, urządzeń do odtwarzania, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, elektrycznych, transformujących, aku‑
mulatorowych, kontrolująco – sterujących, komputerów i sprzętu
przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyj‑
nych, obrabiarek, maszyn, maszyn pneumatycznych, urządzeń do
gaszenia ognia, części i akcesoriów do wymienionych artykułów
oraz części zamiennych do ww. towarów, tworzenie indeksów in‑
formacji (usługi informatyczne), dostarczanie interfejsów progra‑
mowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
usług informacyjnych dostosowanych do indywidualnych po‑
trzeb dostępnych przez globalną sieć komputerową w celu wy‑
szukiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie
sprzedaży, promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwaran‑
cji, konserwacji oraz usług w formie tekstu, elektronicznych doku‑
mentów, banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji,
umożliwienie korzystania z software do pobierania informacji
i analizy dużych objętościowo zasobów danych, odnośnie pobie‑
rania danych między sobą, udostępnianie software do tworzenia
wykazów informacji i innych źródeł informacji, udostępnienie so‑
ftware do wyszukiwania informacji z wykazu informacji, banków
danych lub tekstu, obrazu, grafiki, elektronicznych dokumentów,
audiowizualnych informacji, obsługa interaktywnej witryny inter‑
netowej online do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży
i odsprzedaży przedmiotów przez globalną sieć komputerową,
dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci
platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, sprzedaży,
odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną (usługi informa‑
tyczne), opracowywanie projektów technicznych, badania tech‑
niczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola
jakości, prace badawczo‑rozwojowe w zakresie elektronarzędzi
i narzędzi, badania naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analiza przemysłowa, projektowanie, rozwój, powielanie oprogra‑
mowania, prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, prze‑
twarzanie danych, opracowywanie projektów technicznych, usłu‑
gi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, projektowanie
opakowań, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, dekoracja
wnętrz, animacje i prezentacje multimedialne (usługi architekta),
wzornictwo i rozwój produktów z zakresu elektronarzędzi i narzę‑
dzi ręcznych, produktów multimedialnych, multimedialnego so‑
ftware, usługi programistyczne, odpłatne udostępnianie serwi‑
sów informacyjnych lub baz danych, projektowanie
i opracowywanie portali internetowych, administrowanie porta‑
lami internetowymi, wszystkie powyższe usługi także świadczone
online, usługi administratora baz danych, także monitorowanie,
zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowe‑
go, prowadzenie serwerów, projektowanie narzędzi, elektrona‑
rzędzi, produktów przemysłowych, maszyn przemysłowych, ba‑
dania w dziedzinie technologii pomiarowych, przeglądy
techniczne, kalibrowanie [pomiary], miernictwo [pomiary], po‑
miary inżynieryjne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe,
wypożyczanie urządzeń pomiarowych, kalibrowanie, wynajem
nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane,
komputerowych urządzeń peryferyjnych, pomiary, badania i eks‑
ploracja, 45 usługi prawne, w tym przygotowywanie umów zwią‑
zanych z instalacją, naprawami, konserwacją, serwisowaniem
i przeprowadzaniem przeglądów, administrowanie prawami wła‑
sności intelektualnej i przemysłowej, zarządzanie planami licen‑
cyjnymi, wykonywanie, zarządzanie i ochrona praw autorskich
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i praw pokrewnych, praw dotyczących wzornictwa przemysłowe‑
go, oprogramowania komputerowego, materiałów drukowanych,
usługi doradcze dotyczące usług ujętych w tej klasie.

(111) 306753
(220) 2017 07 25
(210) 474636
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) IBUPROM
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeża‑
cze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfu‑
meryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farma‑
ceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej
klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biolo‑
giczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i mate‑
riały 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 i napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry, okłady, 10 wy‑
roby medyczne zawarte w tej klasie, silikonowe plastry żelowe do
leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do
leczenia obrażeń .
(111) 306754
(220) 2017 07 26
(210) 474645
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) ATLAS SZOP PLUS
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyj‑
nych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla prze‑
mysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce
naturalne, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu,
impregnaty przeciw plamom, kleje do impregnacji wodoodpor‑
nej, środki impregnujące do betonu, mieszanki chemiczne do im‑
pregnacji wodoodpornej, powłoki do impregnacji wodoodpornej
[środki chemiczne], dodatki chemiczne do impregnacji wodood‑
pornej kamieniarki, preparaty do impregnacji wodoodpornej [środ‑
ki chemiczne], preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej
murów, mieszanki do impregnacji wodoodpornej [inne niż farby],
dodatki chemiczne do użytku w impregnacji wodoodpornej asfal‑
tu, spoiwa [preparaty do impregnacji wodoodpornej-], z wyjątkiem
farb, chemikalia do impregnacji wodoodpornej spoiw, z wyjątkiem
farb, dodatki chemiczne do użytku w impregnacji wodoodpornej
betonu, mieszanki uodparniające na czynniki pogodowe [chemi‑
kalia] do impregnacji betonu, powłoki ochronne do impregnacji
wodoodpornej powierzchni budynków [inne niż farby lub ole‑
je], membrany do impregnacji wodoodpornej w postaci płynów
chemicznych do użytku w budownictwie, chemikalia czyszczące,
środki chemiczne w postaci wzmacniaczy właściwości czyszczą‑
cych, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach
przemysłowych, preparaty czyszczące na bazie rozpuszczalników
do usuwania tłuszczu podczas procesów wytwarzania, 2 barwni‑
ki, koloranty, pigmenty i tusze, naturalne surowe żywice, powłoki,
rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów,
żywice naturalne, żywice naturalne w stanie surowym, powłoki
do impregnacji wodoodpornej [farby], preparaty do impregnacji
wodoodpornej [farby], mieszaniny do impregnacji wodoodpornej
[farby], powłoki do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby],
mieszanki do impregnacji wodoodpornej w postaci farb, powłoki
do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], nieme‑
talowe materiały do impregnacji wodoodpornej w postaci farb,
powłoki ochronne do impregnacji wodoodpornej powierzchni bu‑
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dynków [farby], 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki
ścierne i polerskie, środki czyszczące, oleje czyszczące, żrące środki
czyszczące, środki czyszczące do kamienia, preparaty czyszczące
do kamieniarki, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi,
preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, substan‑
cje do usuwania graffiti, preparaty do usuwania tłuszczu, rozpusz‑
czalniki do usuwania lakierów, środki do usuwania rdzy, produkty
do usuwania plam, rozpuszczalniki do usuwania farb, preparaty do
usuwania pleśni, środki do usuwania kamienia, roztwory do usuwa‑
nia powłok malarskich, środki czyszczące do usuwania plam, mie‑
szanki czyszczące do usuwania plam, preparaty do usuwania po‑
włok podłogowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do
celów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania klejów.

(111) 306755
(220) 2017 07 27
(210) 474651
(151) 2018 01 25
(441) 2017 08 28
(732) LEWKO KATARZYNA GYM & JUICE, Kraków, PL.
(540) TiB
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, niebieski, granatowy,
czerwony
(531) 05.03.14, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, 5 białkowe
suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suple‑
menty diety, preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające drożdże, przeciwutleniające
suplementy diety, 29 chipsy ziemniaczane, daktyle, dżemy, hum‑
mus, jaja, krewetki, masło, mleko kokosowe, mleko migdałowe,
mleko owsiane, mleko ryżowe, mrożone owoce, nasiona słoneczni‑
ka, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, rodzynki, spożywczy olej
kokosowy, spożywczy olej sezamowy, tahini, tofu, 30 bułki, chałwa,
chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto w proszku, cukier palmowy, cur‑
ry, cynamon, czekolada, czosnek mielony, goździki, herbata, kakao,
kasze spożywcze, kawa, keczup, kurkuma, kuskus, makarony, mąka,
miód, musztarda, ocet, orzechy w czekoladzie, papryka, pasta mig‑
dałowa, pesto, pieprz, płatki kukurydziane, preparaty roślinne za‑
stępujące kawę, przyprawy korzenne, ryż, siemię lniane do celów
kulinarnych, słodziki naturalne, soda oczyszczana, sos sojowy, sosy,
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sól kuchen‑
na, syropy i melasa, tapioka, zboża, ziele angielskie, zioła do celów
spożywczych, przyprawy, papryka, przyprawy suche, przyprawy
korzenne, przyprawy jadalne, przyprawy w proszku, ziarna sezamu,
koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, sól, przyprawy
i dodatki smakowe.
(111) 306756
(220) 2017 07 27
(210) 474654
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) LSI LICENCJONOWANY SERWIS IMMERGAS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie komi‑
nów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa pieców, grzejników, kotłów i po‑
zostałych urządzeń grzewczych, konsultacje budowlane, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa
pomp, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usłu‑
gi instalacji i naprawy kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych,
systemów kominowych, grzejników, przepływowych podgrze‑
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waczy C.W.U, zasobników C.W.U, termostatów i sterowników,
zmiękczaczy wody, systemów ogrzewania podłogowego, usługi
instalacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji
fotowoltaicznych .

(111) 306757
(220) 2017 07 27
(210) 474656
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) PSI PARTNER SERWISOWY IMMERGAS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.06
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie komi‑
nów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa pieców, grzejników, kotłów i po‑
zostałych urządzeń grzewczych, konsultacje budowlane, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa
pomp, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usłu‑
gi instalacji i naprawy kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych,
systemów kominowych, grzejników, przepływowych podgrze‑
waczy C.W.U, zasobników C.W.U, termostatów i sterowników,
zmiękczaczy wody, systemów ogrzewania podłogowego, usługi
instalacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji
fotowoltaicznych.
(111) 306758
(220) 2017 07 27
(210) 474665
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) LSI
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.05.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie komi‑
nów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa pieców, grzejników, kotłów i po‑
zostałych urządzeń grzewczych, konsultacje budowlane, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa
pomp, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usłu‑
gi instalacji i naprawy kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych,
systemów kominowych, grzejników, przepływowych podgrze‑
waczy C.W.U, zasobników C.W.U, termostatów i sterowników,
zmiękczaczy wody, systemów ogrzewania podłogowego, usługi
instalacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji
fotowoltaicznych.
(111) 306759
(220) 2017 07 27
(210) 474668
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) SI SERWIS IMMERGAS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie komi‑
nów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa pieców, grzejników, kotłów i pozo‑
stałych urządzeń grzewczych, konsultacje budowlane, montaż i na‑
prawa instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa pomp,
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi insta‑
lacji i naprawy kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych, systemów
kominowych, grzejników, przepływowych podgrzewaczy C.W.U,
zasobników C.W.U, termostatów i sterowników, zmiękczaczy wody,
systemów ogrzewania podłogowego, usługi instalacji i naprawy in‑
stalacji na panele słoneczne lub instalacji fotowoltaicznych.

(111) 306760
(220) 2017 07 27
(210) 474670
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 28
(732) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) PSI
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów,
informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie i naprawa pieców, grzejników, kotłów i pozostałych
urządzeń grzewczych, konsultacje budowlane, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa pomp, usługi do‑
radztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi instalacji i napra‑
wy kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych, systemów kominowych,
grzejników, przepływowych podgrzewaczy C.W.U, zasobników
C.W.U, termostatów i sterowników, zmiękczaczy wody, systemów
ogrzewania podłogowego, usługi instalacji i naprawy instalacji na
panele słoneczne lub instalacji fotowoltaicznych.
(111) 306761
(220) 2017 07 27
(210) 474682
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA ORANŻADA fif 30 % MNIEJ KALORII oryginalny
smak zawiera słodzik otrzymywany z liści stewii
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, fioletowy, szary, srebrny, zielony,
żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 11.03.01, 19.07.01, 26.01.01,
26.01.02, 26.13.01, 11.03.06
(510), (511) 32 oranżada.
(111) 306762
(220) 2017 07 27
(210) 474685
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA ORANŻADA oryginalny smak CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE!
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, fioletowy, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 11.03.01, 19.07.01, 26.01.01,
26.01.02, 26.13.01, 11.03.06
(510), (511) 32 oranżada.
(111) 306763
(220) 2017 07 27
(210) 474692
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) JAKUBIEC SEBASTIAN MATEUSZ, Kraków, PL.
(540) adseo
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla‑
my, marketingu i promocji, reklama, usługi marketingowe, usługi
public relations, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
agencje reklamowe, promocja, reklama i marketing stron interneto‑
wych on‑line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, rozpowszechnianie reklam na rzecz
osób trzecich przez Internet, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wy‑
szukiwarek internetowych, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi w zakresie pozy‑
cjonowania, optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych,
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, marketing tre‑
ści, marketing bezpośredni wykorzystujący pocztę elektroniczną,
konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, udostępnianie i wy‑
najem przestrzeni reklamowej w Internecie, reklama typu „płać za
kliknięcie”, analiza w zakresie marketingu, audyt, badania dotyczą‑
ce działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynku i badania marketingowe, systematyzowanie danych w kom‑
puterowych bazach danych, planowanie strategii marketingowych,
pomoc w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra‑
tegicznego, marketing w mediach społecznościowych, doradz‑
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Interne‑
tu i innych mediów, przygotowanie materiałów reklamowych, dys‑
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj‑
nych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, obróbka
tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, wynajem przestrzeni reklamowej
on‑line, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i słu‑
żących do prezentacji marketingowych, pozyskiwanie danych do
komputerowych baz danych.
(111) 306764
(220) 2017 07 27
(210) 474700
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) SKOWRON SŁAWOMIR, LIS‑SKOWRON AGATA AL.CAPONE
SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, PL.
(540) DO CZERWONEGO MIĘSA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, beżowy, ciemnobrązowy
(531) 08.05.04, 25.01.15, 26.04.04, 25.07.15, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicz‑
nej 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) 306765
(220) 2017 07 27
(210) 474704
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA ORANŻADA oryginalny smak CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE!
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 11.03.01, 11.03.06, 19.07.01, 25.01.15,
26.01.01, 26.01.02, 26.13.01
(510), (511) 32 oranżada.
(111) 306766
(220) 2017 07 28
(210) 474718
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) JLUPIN SOFTWARE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) JLupin Next Server
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 15.07.01, 19.03.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 chipy‑układy scalone, chipy z kodem DNA, dokumen‑
tacja oprogramowania komputerowego w formie elektronicznej, dru‑
karki do komputerów, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe
audio‑w ideo, dyski kompaktowe CD‑ROM‑y, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, elektryczne
urządzenia pomiarowe, fotokopiarki, głośniki, hologramy, identyfika‑
cyjne, kodowane bransoletki magnetyczne, interfejsy komputerowe
‑informatyka, języki programowania, kamery wideo zespolone z magne‑
tofonem, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, klawiatury
komputerowe, komparatory, komputerowe urządzenia peryferyjne,
komputery, komputery przenośne, komputery przenośne, podręczne,
magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, mi‑
krofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy,
monitory‑hardware komputerowy, monitory‑programy komputerowe,
monitory ekranowe, myszy informatyczne, nadajniki sygnałów elektro‑
nicznych, napędy dysków do komputera, nośniki do rejestracji dźwięku,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramo‑
wanie chmury obliczeniowej, oprogramowanie komputerowe, nagrane,
oprogramowanie serwerów komputerowych, oprogramowanie uru‑
chamiane zdalnie na serwerze, oprogramowanie urządzeń mobilnych,
optyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji, optyczne włókna
przewodzące promienie świetlne – światłowody, pamięci komputerowe,
pamięci zewnętrzne USB, płytki krzemowe, obwody scalone, półprze‑
wodnikowe podkładki pod myszy komputerowe, procesory‑centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, programy gier komputero‑
wych, programy komputerowe‑software ładowalny, programy kompute‑
rowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, serwery kom‑
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puterowe, skanery‑informatyka, sprzęgacze‑urządzenia przetwarzania
danych, sprzęt komputerowy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych,
urządzenia GPS, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urzą‑
dzenia zdalnego sterowania, zakodowane magnetycznie karty magne‑
tyczne, zawory elektromagnetyczne‑przełączniki elektromagnetyczne,
41 doradztwo zawodowe‑porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
edukacja, informacja o edukacji, instruktaże, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne‑pokazy, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, organizacja wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów‑szkolenia, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizo‑
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wy‑
staw z dziedziny kultury lub edukacji, poradnictwo zawodowe‑porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, publikacje elektroniczne on‑line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobra‑
nia, publikowanie książek, sprawdziany edukacyjne, usługi kompono‑
wania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypoży‑
czanie książek, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie sprzętu audio, 42 aktualizacja oprogramowania kompu‑
terowego, analizy systemów komputerowych, badania techniczne, do‑
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w za‑
kresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie,
opracowywanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów kompute‑
rowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych kompute‑
rowych, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, projektowanie oprogramowania komputerowego, pro‑
jektowanie oprogramowania serwerów komputerowych, projektowa‑
nie oprogramowania urządzeń mobilnych, projektowanie systemów
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania serwerów komputerowych, tworzenie oprogramo‑
wania urządzeń mobilnych, udostępnianie miejsca na serwerach‑strony
internetowe, usługi chmury obliczeniowej, usługi dokumentacji opro‑
gramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi dorad‑
cze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi zdalnego udostępniania oprogramo‑
wania, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie serwerów‑hosting, 45 licencjonowanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 306767
(220) 2017 07 28
(210) 474759
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) L4Age by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, 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 in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia 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 ce‑
lów medycznych, maski do celów medycznych.
(111) 306768
(220) 2017 07 28
(210) 474765
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) PNN PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Przeźmierowo, PL.
(540) SCARŻEL
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(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, skóry, oczu i paznok‑
ci, kosmetyki, kremy, mydła i żele, środki toaletowe, olejki esencjonal‑
ne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
dezodoranty i antyperspiranty, pudry, środki do makijażu, szminki,
pastele, róże, lotiony, mleczka, maseczki, preparaty do kąpieli, pre‑
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje
dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze,
wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, prepara‑
ty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substan‑
cje chłonne do higieny osobistej, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczni‑
czych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania
oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów lecz‑
niczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych.

(111) 306769
(220) 2017 07 28
(210) 474766
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) PNN PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Przeźmierowo, PL.
(540) SCARCAPS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żyw‑
ność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zio‑
ła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze‑
nia zębów, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, sub‑
stancje chłonne do higieny osobistej, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów me‑
dycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych,
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu,
sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych,
preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych.
(111) 306770
(220) 2017 07 31
(210) 474776
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Blizny Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo‑
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie‑
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, ko‑
smetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
maski do celów medycznych, maści i żele do celów medycznych.
(111) 306771
(220) 2017 07 31
(210) 474788
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) SI
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
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(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów,
informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie i naprawa pieców, grzejników, kotłów i pozostałych
urządzeń grzewczych, konsultacje budowlane, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa pomp, usługi do‑
radztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi instalacji i napra‑
wy kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych, systemów kominowych,
grzejników, przepływowych podgrzewaczy C.W.U., zasobników
C.W.U., termostatów i sterowników, zmiękczaczy wody, systemów
ogrzewania podłogowego, usługi instalacji i naprawy instalacji na
panele słoneczne lub instalacji fotowoltaicznych .
(111) 306772
(220) 2017 07 31
(210) 474790
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) ROSIAK DARIUSZ, GUDZOWSKI ROBERT MECENAS
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) DAWNA PRALNIA LOFT DESIGN
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy.
(111) 306773
(220) 2017 07 31
(210) 474828
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) TUREK‑GAŚ MARZENA, Łomża, PL.
(540) Ma Tu
(510), (511) 35 usługi promocji i sprzedaży dla osób trzecich towa‑
rów takich jak: dzieł sztuki, obrazów, rzeźb, porcelany prac graficz‑
nychm książek, albumów, banerów, plakatów, odzieży, obuwia, toreb,
jachtów, samochodów, oryginalnych prac wykonanych autorskimi
technikami, w tym obrazy na płótnie, murale, prace wielkoformato‑
we mocowane w przestrzeni publicznej, prace na papierze, rysunki,
komiksy, animacje, prace w technikach graficznych, fotograficzne,
powielane na różnych podłożach, materiałach i tworzywach sztucz‑
nych, naturalnych, szkle, żywicach, poliuretanach, druki w formie ob‑
razów o różnych wymiarach i kształtach: kwadratowe, prostokątne,
dyski okrągłe, owale, asymetryczne itp., reliefy, rzeźby, porcelana,
obiekty tzw. instalacje artystyczne 2d i 3d, artystyczne dokumenta‑
cje filmowe, video transmisje na żywo w trakcie procesu twórczego,
usługi promocji i sprzedaży dla osób trzecich obiektów użytkowych:
mała architektura‑meble miejskie i inne obiekty do rozrywki i zabaw
w przestrzeni publicznej, obramowania basenów, lodowisk, meble
różne do wnętrz, przegrody, parawany, ścianki działowe, blejtramy
dla artystów, wydawnicze i artykuły biurowe, promocyjne, wielkofor‑
matowe i drobne artykuły papiernicze i gadżety reklamowe, albumy,
ilustrowane albumy o sztuce, wydawnictwa w limitowanych edy‑
cjach, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, książki, e‑booki, komiksy,
pocztówki, zdjęcia, drukowane materiały ilustracyjne, książki, komik‑
sy dla dzieci, młodzieży, dorosłych, ulotki, biuletyny‑inne materiały
drukowane, foldery, broszury, katalogi wystaw, czasopisma o sztuce,
o tematyce sportowej i zdrowiu, modzie, czasopisma uniwersalne,
magazyny o projektowaniu, nadruki, druki artystyczne, dyplomy,
certyfikaty drukowane, atlasy, mapy, banery wykonane z różnych
materiałów, plakaty, breloczki, bilety wstępu, zaproszenia, bloczki
papieru do notowania, bloczki kartek samoprzylepnych, wizytówki,
papiery firmowe, bloczki rachunków, koperty, dekoracyjny papier do
pakowania, czeki, czyste zeszyty papierowe, zeszyty kołowe, druko‑
wane plany zajęć, notesy, artykuły piśmiennicze, długopisy, ołówki,
kredki, pisaki, usługi promocji i sprzedaży dla osób trzecich opako‑
wań: teczki, segregatory, bloki rysunkowe, szkicowniki, materiały do
rysowania i malowania, książeczki do kolorowania, książki do ryso‑
wania, książki z obrazkami, albumy ze zdjęciami, biograficzne, mono‑
grafie, książki artystyczne, przewodniki, informatory, książeczki dla
dzieci, naklejki, drukowane etykiety na butelki z winem, drukowane
znaki papierowe, kalendarze, kartonowe pudełka do pakowania, to‑
rebki na prezenty, karty obrazkowe, gadżety, karty do kolekcjonowa‑
nia, magnesy na lodówkę, katalogi sprzedaży wysyłkowej, końcówki
do długopisów, obwoluty, naklejki, nadruki na taśmach klejących, to‑
rebki, torby papierowe i inne opakowania tekturowe lub z tworzyw
sztucznych czy naturalnych, artykuły na przyjęcia stołowe i gadżety
drobne z tektury i tworzyw sztucznych: serwetki, naczynia, obrusy
papierowe i z tworzyw, sztućce, ozdoby, balony, chorągiewki, ser‑
wetki papierowe, kubki, talerze, dekoracyjne ozdoby‑akcesoria biu‑
rowe, etykiety wszelkiego typu, instrukcje obsługi wszelkiego typu
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itp., usługi promocji i sprzedaży dla osób trzecich towarów: odzież,
obuwie i akcesoria, wykroje odzieży, bluzy, bluzki, sukienki, t‑shirty,
spodnie, spódnice, płaszcze, kurtki, koszule, ozdoby i nakrycia gło‑
wy, chusty, szale, skarpety, rajstopy, kombinezony, obuwie, torby,
rękawiczki, paski, bransolety,usługi promocji i sprzedaży dla osób
trzecich biżuteri: naszyjniki, ozdoby, kolczyki, sprzączki, okulary,
etui na okulary, gogle, etui do tabletów, i‑phony, smartfony i na naj‑
nowsze, które wejdą do produkcji, pojazdy, sprzęt sportowy: wrotki,
rolki, hulajnogi, deskorolki, rowery, kaski, plecaki, samochody, jach‑
ty, balony latające, samoloty, drony, etykietki papierowe, zawieszki,
metki, ceny, zabawki: lalki 3d i 2d z różnych tworzyw: sztucznych,
materiałów, papieru, tektury, pojazdy, domki dla lalek, gry, makiety
architektoniczne, zabawki drewniane, z tkanin, tektury, papieru, me‑
talu, plastiku i innych tworzyw sztucznych, wózki, opakowania na za‑
bawki z wszelkich tworzyw i materiałów, multimedia: gry, aplikacje,
e‑booki, instrukcje obsługi do gier komputerowych, do aplikacji oraz
najnowsze technologie takie jak google multimedialne, artykuły ko‑
smetyczne: chusteczki higieniczne, opakowania na kremy, balsamy,
wody toaletowe, perfumy, artykuły spożywcze: opakowania lub tak‑
że na produktach jako tłoczenia: słodycze, dropsy, cukierki itp.opa‑
kowania i bidony na wodę, opakowania jedno i wielorazowe na owo‑
ce i zdrową żywność np: płatki śniadaniowe, musli, suszone owoce,
typograficzne: fonty: litery i cyfry, sprzęt domowy i AGD: porcelana,
zastawy stołowe: naczynia, talerze, misy, kubki, półmiski, szklanki,
podstawki pod szklanki, kubki, inne opakowania spożywcze, wyroby
ceramiczne, tace, dywany, pościel, zasłony, worki na bieliznę, koce,
ręczniki, bielizna‑wszystkie wymienione towary odnoszą się do pro‑
mocji i sprzedaży dla osób trzecich..

(111) 306774
(220) 2017 08 01
(151) 2018 02 02
(441) 2017 09 04
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) FLEXOLIA
(510), (511) 5 preparaty na stawy, chrząstki, kości.

(210) 474841

(111) 306775
(220) 2017 08 01
(210) 474843
(151) 2018 02 05
(441) 2017 10 16
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Steam Touch
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.15.11, 01.15.24, 26.11.13, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 7 pralki, pralko‑suszarki, suszarki wirówkowe.
(111) 306776
(220) 2017 08 01
(210) 474847
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Opti Dose
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.15.24, 19.07.10, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 7 pralki, pralko‑suszarki, suszarki wirówkowe.
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(111) 306777
(220) 2017 08 01
(210) 474848
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) STYLSKA PAULINA PRESTIGE STUDIO, Lublin, PL.
(540) PS Prestige Studio PAULINA STYLSKA
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi salonów piękności, zabiegi kosmetyczne, sto‑
matologia kosmetyczna, konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi
pielęgnacji paznokci, usługi wizażystów, usługi fryzjerskie, usługi
w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego,
masaże, przekłuwanie ciała, zabiegi depilacyjne.
(111) 306778
(220) 2017 08 01
(151) 2018 02 02
(441) 2017 09 04
(732) ZIELONA WIEŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zielona wieża
(540)
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(111) 306780
(220) 2017 08 01
(210) 474858
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) CARBO‑GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, PL.
(540) CEG
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycz‑
nych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografito‑
we, płyty szczotkowe elektrografitowe.
(111) 306781
(220) 2017 08 01
(210) 474874
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 18
(732) WOJCIECHOWSKA JUSTYNA AKADEMIA ASAN.PL,
Warszawa, PL.
(540) JOGA SZTUKA ŻYCIA
(540)

(210) 474852

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, biały
(531) 05.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do‑
tyczące franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, 41 edukacja przedszkolna, nauczanie przed‑
szkolne, przedszkola, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowa‑
dzenie warsztatów szkoleniowych, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, 43 placówki opieki dziennej nad przedszko‑
lakami i małymi dziećmi, żłobki i ośrodki opieki dziennej, opieka nad
dziećmi w żłobkach.
(111) 306779
(220) 2017 08 01
(210) 474854
(151) 2018 02 02
(441) 2017 09 04
(732) ANDCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzała, PL.
(540) Andcom
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy systemów opera‑
cyjnych, kodowane programy, systemy komputerowe, komputerowe
programy operacyjne, oprogramowanie komputerowych systemów
operacyjnych, zintegrowane pakiety oprogramowania, 9 wbudo‑
wane oprogramowanie operacyjne, aplikacje komputerowe do
pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, interaktywne oprogramo‑
wanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, komputerowe oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, opro‑
gramowanie do aranżowania transakcji on‑line, oprogramowanie do
przetwarzania danych do przetwarzania tekstu, oprogramowanie
do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do ta‑
bletów, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramo‑
wanie do udostępniania plików, oprogramowanie do zarządzania
finansami, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowa‑
nie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie kom‑
puterowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie kompu‑
terowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem
Internetu, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie wspoma‑
gające, platformy oprogramowania komputerowego, programy do
magazynowania danych, programy do przetwarzania danych, pro‑
gramy komputerowe do zarządzania projektami.

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.01.10, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe,
35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie dzia‑
łalności gospodarczej, prace biurowe, promowanie zawodów i wy‑
darzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów spor‑
towych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sporto‑
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sporto‑
wym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama, promocja/
reklama podróży, reklama promocyjna programów badawczych,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, udzielanie licen‑
cji na towary lub usługi dla osób trzecich (zarządzanie w zakresie-)
zarządzanie zbiorami informatycznymi, produkcja filmów reklamo‑
wych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, sport i fit‑
ness, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów spor‑
towych, usługi sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i kulturalne,
udostępnianie aktualności związanych ze sportem, usługi rozryw‑
kowe związane ze sportem, usługi w zakresie rozrywki sportowej,
świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, organizacja i prze‑
prowadzenie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia
sportowe i kulturalne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi
edukacyjne i instruktażowe, szkolenia sportowe, edukacja sportowa,
organizowanie szkoleń sportowych, szkolenia nauczycieli sporto‑
wych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, nauka w zakresie sportu,
usługi szkoleniowe w zakresie sportu, informacje dotyczące edukacji
sportowej, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi w zakre‑
sie edukacji sportowej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne
i instruktażowe w zakresie sportu, informacja o rekreacji, nauka gim‑
nastyki, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń
fizycznych, usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne),
edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacja
w zakresie świadomości ruchowej, zajęcia zorganizowane, usługi
w zakresie nauczania i praktykowania jogi produkcja mikrofilmów,
usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, medyczne usługi edu‑
kacyjne,, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji ludzi, usługi farm
zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki prozdrowotnej, usługi
doradztwa dietetycznego, fizjoterapia, usługi związane z medycyną
alternatywną.
(111) 306782
(151) 2018 01 29

(220) 2017 08 02
(441) 2017 10 09

(210) 474884
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(732) FLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) fly
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej, zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: legitymacje rabatowe,
karty identyfikacyjne i rabatowe upoważniające do zniżek, bilety,
publikacje papierowe, książki, czasopisma, gazety, albumy, materia‑
ły drukowane, materiały do nauczania, papier, foldery, przewodniki,
mapy, informatory turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystycz‑
ny i sportowy, tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe,
opakowania reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa,
papeterie, druki eksploatacyjne w tym programy imprez, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, filmy zarejestrowane
na taśmie filmowej, taśmie wideo, taśmie magnetycznej, dyskach
optycznych lub innych nośnikach, magnetyczne i optyczne nośniki
danych z nagraniami dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne,
płyty (dyski) z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hote‑
larskiej, rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalają‑
ce nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapoznawać się
i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hurtowni, w sklepie, z ka‑
talogu różnych artykułów, wykorzystując zamówienie koresponden‑
cyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne‑
towej, za pośrednictwem systemu telezakupów, używając środków
telekomunikacji, organizacja targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo spe‑
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w pro‑
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu,
wyszukiwanie, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputero‑
wych bazach danych, usługi w zakresie reklamy i promocji, w tym:
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, informacja o powyż‑
szych usługach, 39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc
w hotelach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi podmiotami
przy organizowaniu wyjazdów turystycznych z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, organizowanie wczasów rekre‑
acyjnych i wypoczynkowych z wyjątkiem rezerwacji miejsc w ho‑
telach i pensjonatach, organizacja imprez turystycznych, podróży,
wycieczek, w tym organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej
turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wy‑
jątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja
pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja miejsc w środkach
transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komu‑
nikacji i podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjo‑
natach, czarterowanie, transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru
pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi
bagażowe, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informa‑
cja o transporcie, pośrednictwo transportowe, prowadzenie infor‑
macji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie turystyczne związane
z informacją dotyczącą podroży, informacją o taryfach, rozkładach
jazdy i sposobach transportu, rezerwacja miejsc podróży z wyjąt‑
kiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja bile‑
tów lotniczych, kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach
komunikacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania,
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, wynajem
samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, promów, pakowanie
towarów, dostawa i transport paczek, transport bagażu, pośrednic‑
two w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych, przewoź‑
ników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz
organizacja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organiza‑
cja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja o powyższych
usługach, 43 agencje zakwaterowania, usługi związane z rezerwacją
pokoi w hotelach i pensjonatach przez biura podróży, świadczenie
usług hotelarskich, organizowanie i zapewnianie zakwaterowania,
w tym rezerwacja hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyj‑
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nych, domów wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy,
udostępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, usługi
kelnerskie oraz room‑service, obsługą gastronomiczną z własnym
transportem, wynajmowaniem sal, wypożyczaniem stołów, krzeseł,
zastawy i bielizny stołowej, informacja o powyższych usługach.

(111) 306783
(220) 2017 08 28
(210) 475892
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski, PL.
(540) 4 army MILITARY BRACES
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, or‑
tezy, stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabilizatory
ciała do celów medycznych, medyczne przyrządy terapeutyczne,
bandaże ortopedyczne.
(111) 306784
(220) 2017 08 03
(210) 474936
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) MALARZ ADAM ADAMUS ZAOPATRZENIE SALONÓW URODY,
Piekary Śląskie, PL.
(540) satin
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 produkty do stylizacji paznokci, lakiery, lakiery hybry‑
dowe, żele do paznokci, zmywacze i odtłuszczacze do paznokci, po‑
włoki ozdobne do paznokci, preparaty i oliwki do paznokci, klej do
tipsów, tipsy, zestawy do zdobienia paznokci, 35 zgrupowanie na
rzecz osób trzecich następujących towarów w postaci produktów
do stylizacji paznokci takich jak lakiery, lakiery hybrydowe, powłoki
ozdobne, żele do paznokci, zmywacze i odtłuszczacze do paznok‑
ci, preparaty i oliwki do paznokci, kleje do tipsów, tipsy, zestawy do
zdobienia paznokci pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i doko‑
nywać zakupu poprzez Internet, hurtownie, sklepy wysyłkowe i deta‑
liczne, pokazy towarów dla osób trzecich, doradztwo dotyczące orga‑
nizowania działalności gospodarczej na zasadzie franczyzy, 44 salony
stylizacji paznokci, salony kosmetyczne, manicure, pedicure.
(111) 306785
(220) 2017 08 02
(210) 474943
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) MED COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Zielony Magnez
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sa‑
nitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do
celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, su‑
plementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka‑
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 306786
(220) 2017 08 03
(210) 474946
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GensuFine
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do
celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty lecznicze przeznaczone dla człowieka, szczepionki, suro‑
wice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do
celów leczniczych, 10 urządzenia i przyrządy medyczne, przyrządy
i urządzenia do rejestrowania stanu zdrowia pacjenta, urządzenia,
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nakłuwacze i lancety do celów medycznych, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne, igły
do celów medycznych, igły iniekcyjne, igły do strzykawek do iniekcji
podskórnych.

w związku z następującymi towarami: materiały spawalnicze i lutow‑
nicze, spawarki i lutownice, elektrody otulone, druty lite, pręty TIG,
reduktory jako osprzęt gazowy, odzież ochronna, rękawice ochron‑
ne, odzież ochronna głowy, twarzy i oczu, poduszki spawalnicze.

(111) 306787
(220) 2017 08 03
(210) 474956
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) PMTM SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrówka Wielkopolska, PL.
(540) PMTM machines
(540)

(111) 306791
(220) 2017 08 04
(210) 475044
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 25
(732) PODGÓRSKI PAWEŁ PODGÓRSKI GROUP, Warszawa, PL.
(540) SOUND AND ME RECORD LABEL
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 budowa maszyn i urządzeń: montaż, instalacja, testo‑
wanie i monitorowanie maszyn i urządzeń, konserwacja, serwis, na‑
prawa i renowacja maszyn i urządzeń, wynajem maszyn i urządzeń,
42 doradztwo techniczne, projektowanie maszyn i urządzeń, opra‑
cowywanie projektów technicznych i wykonywanie dokumentacji,
wdrażanie nowych technologii, usprawnienia procesów produkcyj‑
nych, testowanie materiałów.
(111) 306788
(220) 2017 08 03
(210) 474983
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 18
(732) MORTKA PRZEMYSŁAW, Radom, PL.
(540) Jagoda & Brylant
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, w zakresie kompozycji, aranża‑
cji, miksu i masteringu utworów muzyki współczesnej, pisanie pio‑
senek, organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych, usługi
prezenterów muzyki, prowadzenie nocnych klubów, organizowanie
balów i przyjęć okolicznościowych, produkcja muzycznych progra‑
mów radiowych i telewizyjnych muzyki rozrywkowej, organizowanie
widowisk muzycznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewi‑
zyjne usługi rozrywkowe‑koncerty muzyczne, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi artystyczne estrado‑
we, usługi związane z dyskotekami.
(111) 306789
(220) 2017 08 04
(210) 475032
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 25
(732) SZYDŁOWSKI MARIUSZ PRODECO PPHU,
Dąbrowa Miszewska, PL.
(540) NAPÓJ Woda Redox JONIZOWANA ŻYWA WODA ALKALICZNA
(540)

Kolor znaku: biały, błękitny, fioletowy, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 32 napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
woda, wody, napoje dla sportowców, niegazowane napoje bezal‑
koholowe, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie wody, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi.
(111) 306790
(220) 2017 08 04
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 18
(732) ZAŁĘCZNY ARTUR KARTIKA, Lubin, PL.
(540) dobryspaw.pl
(540)

(210) 475039

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.13, 01.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
w ramach wyspecjalizowanego sklepu internetowego, prowadzonej

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.01.14, 26.11.11, 26.11.22
(510), (511) 9 nośniki obrazu i dźwięku magnetyczne i optyczne na‑
grane i zapisane, filmy, nagrania dźwięku, obrazu i nagrania filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video i taśmy
magnetycznej lub inną dowolną techniką, 41 działalność kulturalna,
rozrywka, wystawianie i organizowanie przedstawień musicalowych,
baletowych, teatralnych, koncertów muzycznych, widowisk, innych
form muzycznych i scenicznych, wystawianie i organizowanie przed‑
stawień i występów zespołów muzycznych, musicalowych, tanecz‑
nych, teatralnych, grup artystycznych, organizowanie występów
aktorskich, imprez rozrywkowych, kulturalnych, konkursów, festi‑
wali, nagrania fonograficzne, usługi orkiestry, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, informacja o imprezach kulturalnych i rozryw‑
kowych, usługi szkoleniowe, konferencje, zjazdy, kongresy, wystawy,
studio baletowe, teatralne, wokalne, musicalowe i muzyczne, studio
tańca, wynajmowanie, użytkowanie i obsługa sal koncertowych, re‑
zerwacja miejsc na spektakle, wystawianie i organizowanie spekta‑
kli, musicali, usługi w zakresie prowadzenia teatru, usługi w zakresie
prowadzenia teatru muzycznego, musicalowego, usługi artystów te‑
atralnych, usługi zespołów muzycznych, musicalowych, tanecznych,
teatralnych i grup artystycznych, pisanie scenariuszy, organizowanie
balów, koncertów, konkursów, nagrywanie filmów, rezerwacja miejsc
na spektakle, usługi dystrybucji biletów, obsługa sal teatralnych,
wynajmowanie sal teatralnych, wypożyczanie dekoracji i aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych, wypożyczanie strojów te‑
atralnych, wypożyczanie kostiumów, wypożyczanie nagrań dźwię‑
kowych, produkcja nagrań dźwiękowych, publikowanie książek,
publikowanie wydawnictw multimedialnych, nauczanie, edukacja,
usługi kształcenia z zakresu aktorstwa, musicalu, wokalistyki i tań‑
ca, organizowanie i prowadzenie warsztatów dla artystów, dzieci
i młodzieży, organizowanie i prowadzenie warsztatów muzycznych,
musicalowych, tanecznych, teatralnych i artystycznych, organizowa‑
nie festiwali wokalnych, tanecznych, artystycznych i musicalowych,
usługi związane z kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych, usługi
studiów nagrań, wynajem studiów nagrań, produkcja dzieł muzycz‑
nych w studio nagrań, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji
dysków z dźwiękiem.
(111) 306792
(220) 2017 08 05
(210) 475046
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) PIJANKOWSKI PAWEŁ PAB‑KUCHNIE, HANOLA INVEST,
Płock, PL.
(540) WovTex
(510), (511) 19 włókniny do ochrony gleby, 24 tkaniny, gumowane
tkaniny tekstylne, tkaniny z tworzyw sztucznych, tkane materiały
tekstylne wykonane z tworzyw sztucznych lub naturalnych do użyt‑
ku w rolnictwie.
(111) 306793
(220) 2017 08 25
(210) 475050
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) KASPRZYK ANNA AKADEMIA AKTYWNYCH I KREATYWNYCH,
Kraków, PL.
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(540) SZKOŁA MAJSTERKOWANIA design architektura sztuka
MODA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, czerwony, żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 306794
(220) 2017 08 25
(210) 475051
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) KASPRZYK ANNA AKADEMIA AKTYWNYCH I KREATYWNYCH,
Kraków, PL.
(540) AAK
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, żółty, jasnożółty,
pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, ciemnoniebieski,
niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 306795
(220) 2017 08 08
(210) 475131
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURON EKOENERGIA
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 brykiety, paliwa stałe z węgla kamiennego i brunatne‑
go, węgiel kamienny, torf, 7 alternatory, generatory prądu przemien‑
nego, generatory elektryczności, 35 usługi oferowania do sprzedaży
i sprzedaż w sklepach: pojazdów mechanicznych dla przemysłu i trans‑
portu, części i akcesoriów do tych pojazdów oraz odpadów i złomu,
usługi sprzedaży oraz obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi,
energią elektryczną i cieplną obrót świadectwami pochodzenia na
energię odnawialną usługi rachunkowo‑podatkowe, 36 pośrednic‑
two i usługi finansowe, doradztwo ekonomiczno‑finansowe, pozy‑
skiwanie środków finansowych lub wykorzystywanie środków finan‑
sowych klientów, usługi funduszy inwestycyjnych, trustów, leasing
finansowy, udzielanie kredytów, doradztwo podatkowe, 37 budowa,
rozbudowa, modernizacja i remonty sieci i urządzeń energetycz‑
nych, instalowanie urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn do wytwarzania prądu,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i tele‑
komunikacyjnych oraz w zakresie montażu i wznoszenia budynków
i budowli z elementów prefabrykowanych, wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych, wykonywanie instalacji elektrycznych budyn‑
ków i budowli, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą obsługa
i naprawa pojazdów mechanicznych, górnictwo, roboty wydobywcze
w górnictwie, górnictwo surowców energetycznych, górnictwo węgla
kamiennego i brunatnego, górnictwo torfu, górnictwo ropy naftowej
i gazu ziemnego, górnictwo rud uranu i toru, górnictwo surowców
innych niż energetyczne, górnictwo rud metali, górnictwo rud żelaza,
górnictwo rud metali nieżelaznych, górnictwo rud miedzi, górnictwo
rud cynkowo‑ołowiowych, 39 transport, pakowanie i składowanie to‑

Nr 6/2018

warów, usługi organizowania podróży, wynajem autobusów, usługi
z zakresu przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, lot‑
niczym i morskim, usługi taksówkarskie, usługi w zakresie: przesyła‑
nia i dystrybucji energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna,
gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, maga‑
zynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię
elektryczną i cieplną dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, odprowa‑
dzania ścieków, wywozu śmieci, usługi biur podróży, 40 wytwarzanie
i przetwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej, wytwarzanie pary
wodnej i gorącej wody, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, re‑
cykling odpadków, utylizacja śmieci, rozdzielanie odpadów, spalanie
odpadów, przetwarzanie i rafinacja ropy naftowej, gazu, źródeł energii
naturalnej oraz paliw do wytwarzania energii i energii elektrycznej,
zimna, ciepła, powietrza i wody, wytwarzanie mocy i energii, usługi
poligraficzne, usługi drukarskie, obróbka materiałowa, brykietowa‑
nie, przetwórstwo brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego
i brunatnego, odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd, wzbogacanie
i brykietowanie torfu, 42 doradztwo budowlane oraz techniczno
‑organizacyjne w zakresie realizacji inwestycji dla potrzeb energetyki,
badania techniczne, badania naukowe, ekspertyzy inżynieryjne, pro‑
jekty techniczne w zakresie tras przesyłowych linii energetycznych
kablowych i napowietrznych oraz obiektów infrastruktury elektro‑
energetycznej i cieplnej oraz konstrukcji i urządzeń do wytwarzania
elektryczności i napędzanych elektrycznością doradztwo z zakresu:
eksploatacji i remontów instalacji energii elektrycznej, bezpieczeń‑
stwa budowy sieci i korzystania z urządzeń wytwarzających prąd
i napędzanych prądem elektrycznym, zasad BHP, dokumentacja tech‑
niczna w tym zakresie, ekspertyzy i doradztwo w zakresie promocji
projektów urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych,
43 usługi biur podróży w zakresie świadczenia usług związanych z za‑
pewnieniem pokoi i wyżywienia w ośrodkach turystycznych, domach
turystycznych, kwaterach prywatnych, 44 usługi związane z wykony‑
waniem zabiegów regeneracyjno‑rehabilitacyjnych, terapii naturalnej,
fizykoterapii i balneologii, usługi gabinetów odnowy biologicznej.

(111) 306796
(220) 2017 08 09
(151) 2018 02 07
(441) 2017 09 25
(732) ŁĄCZYŃSKI KAMIL, Warszawa, PL.
(540) TREEN
(540)

(210) 475201

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, w tym odzież sportowa, obuwie, w tym obu‑
wie sportowe, nakrycia głowy.
(111) 306797
(220) 2017 08 10
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) Merck KGaA, Darmstadt, DE.
(540) VABRICOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 475227

(111) 306798
(220) 2017 08 10
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) Merck KGaA, Darmstadt, DE.
(540) VABRICARD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 475233

(111) 306799
(220) 2017 08 16
(210) 475382
(151) 2018 01 24
(441) 2017 09 25
(732) KOZIOŁ ŁUKASZ ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA, Pszczyna, PL.
(540) U KOZIOŁKA
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem (catering), usługi cateringu zewnętrznego, or‑
ganizacja cateringu na imprezy urodzinowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, bary.
(111) 306800
(220) 2017 08 16
(210) 475406
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.

Nr 6/2018
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(540) POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, czarny
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, agencje public relations,
agencje reklamowe, analizy rynku, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur, edycja
tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej, marketing, obróbka tekstów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wy‑
staw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, po‑
zyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama billboardowa,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama, reklamy radiowe, reklamy telewizyj‑
ne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczególności
próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, promocja, reklama i marketing stron inter‑
netowych on‑line, promowanie [reklama] działalności gospodar‑
czej, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowanie patronatu
medialnego, usługi zarządzania w mediach, 41 komputerowe przy‑
gotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako
pokazy, organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa zjaz‑
dów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako
szkolenia, organizowanie i prowadzenie zjazdów, pisanie tekstów,
inne niż reklamowe, planowanie przyjęć z zakresu rozrywki, produk‑
cja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobra‑
nia, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, tłumaczenia, usługi
komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów re‑
klamowych, usługi reporterskie, wydawanie materiałów konferen‑
cyjnych, broszur, plakatów, ulotek.

214
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.
179079
367909
371160
400632
403475
403493

U
13/2010
19/2010
18/2012
23/2012
23/2012

408765
431407
431408
433426
435854
436258

08/2013
23/2014
23/2014
01/2015
05/2015
06/2015

438057
438058
438980
440580
441478
441682
442418
442930
442943
443031
443034
443968
444228
445102
445103
445104
448537
449911
450806
450832
451950
451966
452134
452486
452619
452639
453756
453900
453906
453909
454001
454009
454596
455865
458322
460170
461208
462022
462647
463406
463540
464660
464911
465086
465350
465440
465442
466020
466294
466764
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10/2015
10/2015
11/2015
14/2015
16/2015
16/2015
18/2015
19/2015
19/2015
19/2015
19/2015
21/2015
21/2015
22/2015
22/2015
22/2015
3/2016
5/2016
7/2016
7/2016
10/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
15/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

466945
467178
467910
468597
468601
468602
468904
469077
469130
469247
469301
469606
469608
470827
471568
471595
471894
472642
473032
473308
474882
475010
475139
475288
475367
475370
475790
475949
475981
476048
476202
476203
476341
476469
476726
477289
477384
477624
477700
477705
477707
477735
477888
477891
478066
478642
479209
479404
479775

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
413965
414740
419142
419882
427167

17/2013
19/2013
01/2014
02/2014
15/2014

427669
427670
434792
434806
435046

16/2014
16/2014
03/2015
03/2015
04/2015

2250
444314
444985
448190
448579
448736
449460
451333
452531
454234
454666
455789
457517
458909
460630
462804
463171
464073
465258
466102
466110
466269
468154
468807
469849
469873
469996
471747
471749
472604
473365
473433
473588
473592
473819
473879
474172
474638
475242
475648
475866
476032
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21/2015
23/2015
2/2016
3/2016
3/2016
5/2016
9/2016
11/2016
14/2016
15/2016
14/2016
15/2016
25/2016
23/2016
ZT04/2017
ZT01/2017
U
ZT49/2017
ZT11/2017
ZT11/2017
ZT42/2017
ZT27/2017
ZT16/2017
ZT20/2017
ZT21/2017
ZT20/2017
ZT27/2017
ZT27/2017
ZT38/2017
U
ZT33/2017
ZT33/2017
ZT33/2017
ZT34/2017
U
ZT44/2017
U
ZT44/2017
U
U
U

476132
476498
476536
476698
476767
476952
476953
477774
478028
478048
478049
478051
478084
478146
478148
478436
478443
478445
478451
478526
478675
478709
478871
478930
478937
479141
479143
479414
479784
479786
479788
479790
479880
479900
480122
480339
480662
480707
481178
481785

U
ZT42/2017
U
U
ZT47/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT52/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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.
370207
371619
372692
375548
384300
389867
389868
390086
393958
395153
395155
395900
401158
407220
407239

17/2010
20/2010
22/2010
01/2011
16/2011
26/2011
26/2011
26/2011
07/2012
09/2012
09/2012
10/2012
19/2012
05/2013
05/2013

407883
409169
414431
417922
417923
419292
420106
420107
420108
420177
421532
421989
422304
423828
425464

06/2013
09/2013
18/2013
24/2013
24/2013
01/2014
02/2014
02/2014
02/2014
02/2014
05/2014
06/2014
06/2014
10/2014
12/2014

425959
425968
426475
426684
427268
428050
428209
428769
428776
429459
429669
430409
430410
432001
432851
433331
433332
433333
433580
433798
434363
434620
435522
435527
435789
435821
435977
436496
438679
438839
438947
438970
438972
440334
440946
441113
441787
442605
442679
442800
442892
442913
442920
442928
443023
443380
443417
443663
445017
445053
445074
445207
445208
445220
445221
445222
445223
445503
446036
446039
446040
446503
446702
446969
447192
447853
448150

13/2014
13/2014
14/2014
14/2014
15/2014
17/2014
17/2014
20/2014
18/2014
19/2014
19/2014
21/2014
21/2014
24/2014
26/2014
26/2014
26/2014
26/2014
01/2015
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
04/2015
05/2015
05/2015
06/2015
06/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
14/2015
15/2015
15/2015
16/2015
18/2015
18/2015
18/2015
19/2015
19/2015
19/2015
19/2015
19/2015
20/2015
20/2015
20/2015
22/2015
23/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
23/2015
23/2015
22/2015
23/2015
24/2015
24/2015
24/2015
25/2015
25/2015
26/2015
26/2015
2/2016
2/2016

Nr 6/2018
448189
448206
448653
448867
448975
449012
450201
450304
450326
450976
451485
451913
452152
452156
452157
452246
452436
452439
452504
452788
453615
454074
454201
454313
454320
454364
454400
454468
454492
454534
454623
455245
455307
455371
455418
455523
456338
456357
456383
456386
456391
456392
456393
456394
456480
456730
456755
456766
456768
456871
456894
456928
457004
457502
457826
457836
458106
458138
458141
458222
458263
458264
458308
458402
458465
458488
458521

2/2016
2/2016
3/2016
4/2016
4/2016
4/2016
6/2016
6/2016
6/2016
8/2016
9/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
15/2016
15/2016
15/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nr 6/2018
458532
458593
458716
458726
458837
458867
458868
458870
458874
459127
459135
459292
459293
459348
459384
459512
459773
459774
459779
459789
459790
459813
459826
459866
460158
460169
460328
460338
460466
460552
460636
460662
460702
460800
460806
460958
460960
461013
461015
461016
461109
461152
461166
461224
461319
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

461386
461390
461469
461609
461621
461653
461663
461695
461707
461727
461774
461795
461890
461898
461912
461941
461943
461944
461974
461998
461999
462000
462011
462104
462149
462182
462184
462187
462192
462255
462268
462269
462278
462384
462394
462445
462453
462517
462519
462521
462558
463115
463118
464892

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
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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.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie,
II Wydział Cywilny z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt: II C 282/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 września 2016 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śród‑
mieścia w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt: Km 1306/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: Ryszarda Woźnego zamieszkałego w Dęblinie”.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia
30 września 2016 r., sygn. akt: I C 1390/16 zaopatrzonego w klau‑
zulę wykonalności z dnia 4 października 2016 r. Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna‑
turą akt: Km 1382/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Mieczysława
Goca zamieszkałego w Komorowie”.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śród‑
mieścia w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia 25 października
2016 r., sygn. akt: I C 2386/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonal‑
ności z dnia 19 grudnia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Re‑
jonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w toku postę‑
powania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
69/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Rafała Gudaja zamieszkałego
w Józefowie”.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla War‑
szawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydziału Cywilnego z dnia 11
sierpnia 2015 r., sygn. akt: VI C 1043/15 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 23 grudnia 2015 r. Komornik Sądowy przy Są‑
dzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 465/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Piotra Szwajcera zamiesz‑
kałego w Kałuszynie”.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie,
II Wydziału Cywilnego z dnia 27 października 2016 r., sygn. akt: II C
511/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 listopada
2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy‑
-Śródmieścia w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1929/16 dokonał zajęcia
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prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Waldemara Tokarskiego zamieszkałego w Gdyni”.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw‑
czym Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia
14 września 2016 r., sygn. akt: I Nc 263/16 zaopatrzonego w klauzu‑
lę wykonalności z dnia 24 października 2016 r. Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna‑
turą akt: Km 1391/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Justyny Kaloty
zamieszkałej w Gdyni”.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie
tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upomi‑
nawczym Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydziału Cywilnego
z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt: I Nc 324/16 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 12 grudnia 2016 r. Komornik Są‑
dowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w War‑
szawie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: Km 26/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na
przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Dariusza
Bielawskiego zamieszkałego w Jaktorowie”.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wy‑
działu Cywilnego z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I C 719/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 18 maja 2017 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śród‑
mieścia w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt: Km 451/17 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: Henryka Kołodziejczyka zamieszkałego w Skrzynnie”.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla War‑
szawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia 11
kwietnia 2017 r., sygn. akt: I C 3474/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 16 maja 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w toku po‑
stępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
461/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Grażyny Jankowskiej zamiesz‑
kałej w miejscowości Błonie”.
037379 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia
28 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I C 25/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 31 maja 2017 r. oraz Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydziału
Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt I C 25/17 zaopatrzo‑
nego w klauzulę wykonalności z dnia 7 czerwca 2017 r., Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzone‑
go pod sygnaturą akt: Km 741/17 dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Jacka
Kromki zamieszkałego w Oświęcimiu”.
037469 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie,
II Wydział Cywilny z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt: II C 282/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 września 2016
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śród‑
mieścia w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt: Km 1306/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: Ryszarda Woźnego zamieszkałego w Dęblinie”.
037469 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla
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Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia
30 września 2016 r., sygn. akt: I C 1390/16 zaopatrzonego w klau‑
zulę wykonalności z dnia 4 października 2016 r. Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna‑
turą akt: Km 1382/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Mieczysława
Goca zamieszkałego w Komorowie”.
037469 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śród‑
mieścia w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia 25 października
2016 r., sygn. akt: I C 2386/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonal‑
ności z dnia 19 grudnia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Re‑
jonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w toku postę‑
powania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
69/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Rafała Gudaja zamieszkałego
w Józefowie”.
037469 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie,
II Wydziału Cywilnego z dnia 27 października 2016 r., sygn. akt:
II C 511/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 li‑
stopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w toku postępowania egze‑
kucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1929/16 doko‑
nał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Waldemara Tokarskiego zamieszkałego
w Gdyni”.
037469 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw‑
czym Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia
14 września 2016 r., sygn. akt: I Nc 263/16 zaopatrzonego w klauzu‑
lę wykonalności z dnia 24 października 2016 r. Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna‑
turą akt: Km 1391/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Justyny Kaloty
zamieszkałej w Gdyni”.
037469 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie
tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upomi‑
nawczym Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydziału Cywilnego
z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt: I Nc 324/16 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 12 grudnia 2016 r. Komornik Są‑
dowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w War‑
szawie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: Km 26/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na
przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Dariusza
Bielawskiego zamieszkałego w Jaktorowie”.
037469 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wy‑
działu Cywilnego z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I C 719/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 18 maja 2017 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śród‑
mieścia w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt: Km 451/17 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: Henryka Kołodziejczyka zamieszkałego w Skrzynnie”.
037469 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla War‑
szawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia 11
kwietnia 2017 r., sygn. akt: I C 3474/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 16 maja 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w toku po‑
stępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
461/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
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towarowy na wniosek wierzyciela: Grażyny Jankowskiej zamiesz‑
kałej w miejscowości Błonie”.
037469 2018 03 01 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia
28 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I C 25/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 31 maja 2017 r. oraz Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydziału
Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt I C 25/17 zaopatrzo‑
nego w klauzulę wykonalności z dnia 7 czerwca 2017 r., Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzone‑
go pod sygnaturą akt: Km 741/17 dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Jacka
Kromki zamieszkałego w Oświęcimiu”.
039584 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNK‑
TER HAFTUNG, BERLIN I MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu:
OSRAM AG, München, Niemcy.
039584 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OSRAM AG, MÜNCHEN, Niemcy i dokona‑
nie wpisu: OSRAM GMBH, MÜNCHEN, Niemcy.
043776 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Ruesseisheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
043776 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
044081 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. War‑
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1948/18/497) wpisano do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2560250 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-044081 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharma‑
ceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
046693A 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAFILO-SOCIETA’ AZIO‑
NARIA FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.p.A., Pieve‑
di Cadore, Włochy i dokonanie wpisu: SAFILO-SOCIETA’ AZIONA‑
RIA FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.p.A., Padova,
Włochy.
053667 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE,
Belgia i dokonanie wpisu: Piramal Critical Care Limited, West Dray‑
ton, Wielka Brytania.
059566 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM,
INC., Tulsa, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THRI‑
FTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC, Estero, Stany Zjednoczone Ameryki.
060765 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEWMAN, PARYŻ, Francja i dokonanie
wpisu: BELLE ETOILE, Paryż, Francja.
062956 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpisu: BIE‑
LENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków,
Polska 356357380.
062956 2018 06 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie
wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków,
Polska 356357380.
063561 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
063879 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hydroenergia Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk,
Polska i dokonanie wpisu: KOWNACKI LECH, OBARA TOMASZ KO‑
BALT SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk, Polska 192740038.
065033 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BSN MEDICAL GMBH, HAMBURG, Niemcy
i dokonanie wpisu: BSN medical Holding GmbH, Hamburg, Niemcy.
065033 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BSN medical Holding GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: BSN medical GmbH, Ham‑
burg, Niemcy.
065867 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGESELL‑
SCHAFT, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: MAN Truck &
Bus AG, Monachium, Niemcy.
065968 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BSN MEDICAL GMBH, HAMBURG, Niemcy
i dokonanie wpisu: BSN medical Holding GmbH, Hamburg, Niemcy.
065968 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BSN medical Holding GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: BSN medical GmbH, Ham‑
burg, Niemcy.
065969 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BSN MEDICAL GMBH, HAMBURG, Niemcy
i dokonanie wpisu: BSN medical Holding GmbH, Hamburg, Niemcy.
065969 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BSN medical Holding GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: BSN medical GmbH, Ham‑
burg, Niemcy.
068382 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068382 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068385 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068385 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068732 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INTERVET, INC., ROSELAND, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Intervet Inc., Madison,
Stany Zjednoczone Ameryki.
069238 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, Szwecja
i dokonanie wpisu: TILLOTTS PHARMA AG, RHEINFELDEN, Szwajcaria.
069593 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
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069593 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
071111 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: RHODIA, COURBEVOIE, Francja
i dokonanie wpisu: RHODIA, Paryż, Francja.
071111 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RHODIA, Paryż, Francja i dokonanie wpi‑
su: RHODIA OPERATIONS, Paryż, Francja.
072281 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACCOR, PARYŻ, Francja
i dokonanie wpisu: ACCOR, Issy-les-Moulineaux, Francja.
072968 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Fabryka Kosmetyków „Pollena‑
-Ewa” S.A., Łódź, Polska i dokonanie wpisu: FABRYKA KOSMETY‑
KÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów, Polska 470035135.
076209 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, Szwecja
i dokonanie wpisu: TILLOTTS PHARMA AG, RHEINFELDEN, Szwaj‑
caria.
086379 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VCO SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz, Polska 093055610 i dokonanie wpisu: VCO SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Osielsko, Polska 093055610.
086840 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (IN‑
TERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
086841 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (IN‑
TERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
095805 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CONTROL TECHNIQUES LIMITED, NEW‑
TOWN, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: NIDEC CONTROL TECH‑
NIQUES LIMITED, Newtown, Wielka Brytania.
096739 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1953/18/813) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2560252 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-96739 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wo‑
bec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie,
Irlandia”.
097184 2018 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cukiernia Mistrza Jana Sp. z o. o., Szcze‑
cin, Polska i dokonanie wpisu: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH,
Zug, Szwajcaria.
103057 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spirits Product International Intellectual
Property B.V., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: ZHS IP
Europe Sarl, Nyon, Szwajcaria.
104742 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Wojciech Lenartowicz, Roman
Erdmann, Andrzej Nowak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo‑
we BELIN Zakład Pracy Chronionej Spółka Jawna, Poznań, Polska
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU‑
GOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, AN‑
DRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630540295.
105670 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 listopada
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
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Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15676/17/643) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2552372 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-105670 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
110312 2018 03 15 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 28 lutego 2014 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez spółkę GEKKO GROUP Sp. z o.o.,
Bobrowniki, Polska na czas określony tj. 10 lat od dnia zawarcia ni‑
niejszej umowy”.
110446 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
110446 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
110446 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
110916 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” SPÓŁKA AKCYJNA, Zduń‑
ska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska
730020836.
110966 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
113375 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
113375 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
114292 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YAHOO ! INC., SUNNYVALE, Stany Zjedno‑
czone Ameryki i dokonanie wpisu: YAHOO HOLDINGS, INC., Sunny‑
vale, Stany Zjednoczone Ameryki.
116851 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATU‑
RALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LA‑
BORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kra‑
ków, Polska 364309008.
118133 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka z o. o., Kra‑
ków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
120133 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 lipca 2017 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3472/17/688) wpisano do Rejestru Zastawów

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

pod pozycją 2536776 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-120133 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą
w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacher‑
skie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cie‑
szynie”.
121407 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cymbrykiewicz Jacek, Pieluszczak Józef
COPYLINE S.C., Gorzów Wlkp., Polska 210334490 i dokonanie wpi‑
su: COPYLINE JACEK CYMBRYKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Gorzów
Wielkopolski, Polska 210334490.
121877 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: REIMA OY, KANKAANPÄÄ, Fin‑
landia i dokonanie wpisu: REIMA OY, Vantaa, Finlandia.
124158 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpisu: BIE‑
LENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków,
Polska 356357380.
124158 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie
wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków,
Polska 356357380.
124461 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DAEWOO INTERNATIONAL COR‑
PORATION, SEUL, Korea Południowa i dokonanie wpisu: POSCO
DAEWOO Corporation, Seul, Korea Południowa.
124492 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DAEWOO INTERNATIONAL COR‑
PORATION, SEUL, Korea Południowa i dokonanie wpisu: POSCO
DAEWOO Corporation, Seul, Korea Południowa.
124882 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS VACCINES AND
DIAGNOSTICS, INC., EMERYVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki i do‑
konanie wpisu: Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Cambridge,
Stany Zjednoczone Ameryki.
126459 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Sp. z o.o., Kamień Duży, Pol‑
ska 140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
126459 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
127240 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spirits Product International Intellectual
Property B.V., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Amber
IP Brands Sarl, Nyon, Szwajcaria.
128521 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SAMSUNG C&T CORPORATION, SEUL, Ko‑
rea Południowa i dokonanie wpisu: CHEIL INDUSTRIES INC., Seoul,
Korea Południowa.
128521 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEIL INDUSTRIES INC., Seoul, Korea Po‑
łudniowa i dokonanie wpisu: SAMSUNG C&T CORPORATION, Seoul,
Korea Południowa.

2255

131752 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUBUS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 142601146
i dokonanie wpisu: QUBUS HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WROCŁAW, Polska 210616307.
133667 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
133667 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
137181 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocła‑
wia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 5639/17/555) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2557549 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-137181 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec spółek: EJT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujeźdźcu Ma‑
łym oraz Tarczyński Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym”.
140984 2018 03 15 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30 lipca 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź na czas nieokreślony”.
143664 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
143664 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
151709 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGRIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 341267868 i dokonanie
wpisu: FERTI BAG SPÓŁKA CYWILNA W.MENDELEWSKI, R. KOBUS,
T. MENDELEWSKI, Koneck, Polska 363685330.
151723 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: VIRTU-SERWIS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, Polska 360331258
i dokonanie wpisu: VIRTU MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, Polska 360331258.
152048 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BRAUN, AUGUST, Quellenstrasse 24
CH-8200 Schaffhausen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BRAUN, AU‑
GUST, Okr. Cesky Krumlov, Czechy.
152048 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRAUN, AUGUST, Okr.
Cesky Krumlov, Czechy i dokonanie wpisu: BRAUN, AUGUST, Ceske
Budejovice, Czechy.
154678 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
155398 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
155410 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
155410 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
155410 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
155682 2018 03 15 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 20 lipca 2012 r. udzielono niewyłącznej i ograniczonej li‑
cencji na korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez
spółkę SCOTFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski na czas okre‑
ślony do 31.12.2018 r.”
155419 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
155875 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROKOTRA TRADE & TOURISM Spółka
z o.o., 00-739 Warszawa ul. Wałbrzyska 11 m 82, Polska 012164761
i dokonanie wpisu: BARTNICKI TRAVEL ADAM BARTNICKI, Bartoszy‑
ce, Polska 510727300.
155875 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BARTNICKI TRAVEL ADAM BARTNIC‑
KI, Bartoszyce, Polska 510727300 i dokonanie wpisu: EUROKOTRA
d.o.o., Zagreb, Chorwacja.
155982 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
155982 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
155982 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
159178 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (IN‑
TERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
159180 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (IN‑
TERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
159400 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (IN‑
TERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
159411 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MODEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 141188187 i dokonanie
wpisu: LEGER ROBERT GUT, Brwinów, Polska 140679291.
159681 2018 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
159681 2018 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
159681 2018 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562
i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
160454 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
160552 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z o.o., 26-200 Końskie
Fidor, Polska i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZ‑
NYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
163077 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han‑
dlowe „ZYMEX” Zygmunt Mosiądz, Bydgoszcz, Polska 090418270
i dokonanie wpisu: ZYMEX MOSIĄDZ SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz,
Polska 366545026.
164221 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE COCA-COLA COMPANY, ATLANTA,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ENERGY BEVERA‑
GES LLC, Corona, Stany Zjednoczone Ameryki.
164293 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18240/17/083) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2557344 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-164293 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce JENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec DRINKFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
164615 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: I. O. Venezia Sp. J. Iwona Oganowska,
Wojciech Nachiło, Warszawa, Polska 011382310 i dokonanie wpisu:
VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Pol‑
ska 011382310.
165034 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyj‑
no-Usługowe „BELiN” Zakład Pracy Chronionej Spółka Jawna
Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak, Poznań,
Polska 630540295 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO‑
DUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, RO‑
MAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Pol‑
ska 630540295.
165618 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

KA JAWNA, Łódź, Polska 472265371 i dokonanie wpisu: Klym Taras,
Chernivtsi, Ukraina.

166404 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BSN MEDICAL GMBH, HAMBURG, Niemcy
i dokonanie wpisu: BSN medical Holding GmbH, Hamburg, Niemcy.

174402 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

166404 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BSN medical Holding GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: BSN medical GmbH, Ham‑
burg, Niemcy.
167192 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Wojciech Lenartowicz, Roman
Erdmann, Andrzej Nowak Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługo‑
we 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.
167910 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i doko‑
nanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
169332 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
169333 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
169334 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
170353 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOUNT Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Świętochłowice, Polska i dokonanie wpisu: PEAK
SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miko‑
łów, Polska 362415232.
171693 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
171774 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 370407278 i dokonanie wpisu:
IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 360461140.
173136 2018 03 01   Na podstawie § 30 rozporządzenia Pre‑
zesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów
prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 91, poz. 564), Urząd Patentowy RP, prostuje swój
wpis w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.173136 w ru‑
bryce „H” w zakresie ochrony przedmiotowego znaku towarowe‑
go poprzez wykreślenie wpisu: Prawo ochronne na znak towarowy
wygasło z dniem 17.01.2013 r.
173606 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DAMINEX Ł. DANECKI P.KOTARSKI SPÓŁ‑

175480 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
179159 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
182790 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
182790 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562
182790 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
182792 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
182792 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
182792 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
183132 2018 03 20 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 22.11.2016 udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego przez, Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjed‑
noczone Ameryki na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia
31.12.2017”.
183132 2018 03 20 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 22.11.2016 r. udzielono wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez, Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjednoczone
Ameryki na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia 31.12.2017”.
183326 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MONOLITH INTERNATIONAL, TA’XBIEX,
Malta i dokonanie wpisu: Fivespan Holding Limited, Ta’Xbiex, Malta.
183326 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fivespan Holding Limited, Ta’Xbiex, Mal‑
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ta i dokonanie wpisu: MONOLITH FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012859724.
184141 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLA Spółka z o.o., Rybnik, Polska i doko‑
nanie wpisu: VITAKRAFT TUPTUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska.
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191868 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO‑
-WDROŻENIOWE ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 302180215
i dokonanie wpisu: KATARZYNA WŁASIŃSKA, Śrem, Polska.

184142 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLA Spółka z o.o., Rybnik, Polska i doko‑
nanie wpisu: VITAKRAFT TUPTUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska.

193270 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVICA Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Piekary Śląskie, Polska 278312340 i dokonanie wpisu:
NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647.

186188 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.

194430 2018 03 20 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 22.11.2016 udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego przez, Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjed‑
noczone Ameryki na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia
31.12.2017”.

186188 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.

194430 2018 03 20 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 22.11.2016 r. udzielono wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez, Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjednoczone
Ameryki na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia 31.12.2017”.

186188 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
186795 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
187480 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
187684 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZIOŁOPEX” Sp. z o.o., Piątek Mały, Polska
250711032 i dokonanie wpisu: ZIOŁOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WYKROTY, Polska 230925895.
190329 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971.
190329 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
190329 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562
i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
191868 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ACRYLMED Przedsiębiorstwo Badawczo‑
-Wdrożeniowe, Ludwika Własińska, Śrem, Polska 630505442 i do‑
konanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE
ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 302180215.

194431 2018 03 20 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 22.11.2016 udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego przez, Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjed‑
noczone Ameryki na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia
31.12.2017”.
194431 2018 03 20 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 22.11.2016 r. udzielono wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez, Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjednoczone
Ameryki na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia 31.12.2017”.
195735 2018 03 15 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30 lipca 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź na czas nieokreślony”.
195886 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
195886 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
195886 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
196307 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
196307 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
196307 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562
i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
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196503 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑
-Usługowe BELIN Zakład Pracy Chronionej Wojciech Lenartowicz,
Roman Erdmann, Andrzej Nowak Sp. J., Poznań, Polska 630540295
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGO‑
WE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, AN‑
DRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630540295.
199807 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
199807 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
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DON GRZEGORZ GORDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192327812 i dokonanie wpisu: SU‑
PERINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 361051733.
206407 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EXUS Michał Susek, Warszawa, Polska
015723132 i dokonanie wpisu: SMAD DISTRIBUTION MICHAŁ SU‑
SEK, Warszawa, Polska 15723132.
206407 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SMAD DISTRIBUTION MICHAŁ SUSEK,
Warszawa, Polska 15723132 i dokonanie wpisu: KAUBER SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
363084978.
206479 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CANPOL Spółka z o.o., Warszawa, Polska
015495694 i dokonanie wpisu: „CANPOL IP” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słubica B, Polska 180648690.

199807 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.

206592 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przemysłu Cukierniczego MILA‑
NÓWEK Bogumił Sobieraj, Milanówek, Polska 010630710 i dokona‑
nie wpisu: ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.

200329 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

206766 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: InsERT Sp. z o.o., Wrocław, Polska
932283479 i dokonanie wpisu: INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 932283479.

201237 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.

207113 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

201237 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.

207716 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA,
WADOWICE, Polska 120969142 i dokonanie wpisu: PONAR WADO‑
WICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, Polska 120453770.

201237 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
203603 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
203603 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
203603 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.

209338 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
209338 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
209338 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
209550 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SKALAND Sp. z o.o., Poznań, Polska
634349950 i dokonanie wpisu: SKALAND SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koninko,
Polska 363710401.

205225 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA,
Wadowice, Polska 120969142 i dokonanie wpisu: PONAR WADOWI‑
CE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, Polska 120453770.

211163 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVICA Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Piekary Śląskie, Polska 278312340 i dokonanie wpisu:
NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647.

205253 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARMACJA SYLWIA CHOJNACKA-GOR‑

211246 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka
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z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255
i dokonanie wpisu: LABORMED PHARMA S.A., Bukareszt, Rumunia.
211257 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ACC MOTO Czesław Albert Czernik,
Szczecin-Bezrzecze, Polska 810004620 i dokonanie wpisu: CZERNIK
AMELIA BCC – MOTO, Szczecin, Polska 810659781.
211328 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SAGA AUTO” Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 015638366 i dokonanie wpisu: SERVICE PARTS DARIUSZ KU‑
JAWA, Jabłonna, Polska 147041597.
211329 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SAGA AUTO” Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 015638366 i dokonanie wpisu: SERVICE PARTS DARIUSZ KU‑
JAWA, Jabłonna, Polska 147041597.
211384 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
212110 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: REED ELSEVIER GROUP PLC, Lon‑
dyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: RELX GROUP PLC, Londyn,
Wielka Brytania.
212573 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES Polska Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Kamień Duży, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
212573 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
212626 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: APLISENS Produkcja Przetworników
Ciśnienia i Aparatury Pomiarowej Spółka z o.o., Warszawa, Polska
012265485 i dokonanie wpisu: ALISENS SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza‑
wa, Polska 012265485.
213293 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” Spółka Akcyjna, Zduń‑
ska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska
730020836.
213793 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Bioscience S.C. Beata Maciejew‑
ska, Konrad Maciejewski, , Polska i dokonanie wpisu: BIOSCIENCE
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 340117670.
214001 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
214004 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
214005 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
214395 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑
-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DO‑
BIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, Polska 250758849 i dokonanie
wpisu: PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, Polska 250758849.
214711 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zacharzewska, Flis, Pięta AG „TEST” HR
Spółka Jawna, Kraków, Polska 351107016 i dokonanie wpisu: AG
TEST HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 351107016.
214811 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo‑
we „BELIN” Zakład Pracy Chronionej Wojciech Lenartowicz, Roman
Erdmann, Andrzej Nowak, Spółka jawna, Poznań, Polska 630540295
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGO‑
WE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, AN‑
DRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630540295.
215587 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HUNTER WILD” Spółka z o.o.,
Wałbrzych, Polska 890390010 i dokonanie wpisu: GOBARTO DZI‑
CZYZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grąb‑
kowo, Polska 890390010.
215639 2018 03 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ”LIMA” Spółka Akcyj‑
na, Strzegom, Polska i dokonanie wpisu: LIMA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin, Polska.
215776 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IABI SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska
061616452 i dokonanie wpisu: ROYAL BUSINESS INTELLIGENCE,
Warszawa, Polska 061616452.
215880 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
215885 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Icopal S.A., Zduńska Wola, Polska
730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
215921 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA PARTNERSHIP EN COMMANDI‑
TE, MRIEHEL, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
215965 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUDMAX BUDOWNICTWO SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Warszawa, Polska 241189090 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘ‑
BIORSTWO HANDLOWE ARCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010259530.
216254 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków,
Polska 002759114 i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
216300 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
216301 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
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216309 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpi‑
su: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364629724.
216606 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
INTER FIOŁEK Paweł Fijołek, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: IN‑
TER FIOŁEK Paweł Fijołek, Lublin, Polska 060276379.
216888 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SILESIA OFFICES I Sp.
z o.o., Katowice, Polska 240270446 i dokonanie wpisu: SILESIA OF‑
FICES I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska 240270446.
216974 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFAREX Spółka z o.o., Warszawa, Polska
016346878 i dokonanie wpisu: ALFAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 016346878.

2261

wpisu: FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH „FENA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice, Polska
008174001.
219239 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Fabryka Elementów Napędowych
FENA Spółka z o.o., Katowice, Polska 008174001 i dokonanie
wpisu: FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH „FENA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice, Polska
008174001.
219579 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo‑
wo-Usługowe „REN-POL” Renata Gębicz Budzyńska, Kletnia, Polska
592169424 i dokonanie wpisu: Gębicz Renata, Kletnia, Polska.
219671 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUDMAX BUDOWNICTWO SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Warszawa, Polska 241189090 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘ‑
BIORSTWO HANDLOWE ARCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010259530.

217510 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA PARTNERSHIP EN COMMANDI‑
TE, MRIEHEL, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.

220210 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WYDAWNICTWO ERA” Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością, Straszyn, Polska 220323879 i dokona‑
nie wpisu: NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012186107.

217511 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA PARTNERSHIP EN COMMAN‑
DITE, MRIEHEL, Malta i dokonanie wpisu: Jurajska Limited, Valletta,
Malta.

220360 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADA Andrzej Rutkowski sp.j., Warszawa,
Polska 012584144 i dokonanie wpisu: RADA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012584144.

217512 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.

220536 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcji Materiałów Instalacyj‑
nych GORGIEL Jan Gorgiel, Karpicko, Polska 970032090 i dokona‑
nie wpisu: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417.

217525 2018 03 20 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „BOXMET LTD” Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Piskorzów, Polska 890050922 ”BOXMET
MEDICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piskorzów,
Polska 020546953 i dokonanie wpisu: ”BOXMET MEDICAL” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Piskorzów, Polska 020546953
oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne prawo ochronne”.
218354 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Krzysztof Trebunia, Zakopane,
Polska i dokonanie wpisu: Krzysztof Trebunia-Tutka, Zakopane,
Polska.
218514 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARM CENTER Andrzej Szklorz, Katarzy‑
na Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan s.c., Sosnowiec, Polska
240714140 i dokonanie wpisu: FARM CENTER JARGAN - SZKLORZ
SPÓŁKA JAWNA, Sosnowiec, Polska 240714140.
218620 2018 03 15 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30 lipca 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź na czas nieokreślony”.
218830 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: NOMANET Sp. z o.o., Piekary Śląskie,
Polska 240508988 i dokonanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska
240513647.

220935 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCORDIA FOOD AB, ESLÖV, Szwecja
i dokonanie wpisu: Orkla Foods Sverige AB, Malmö, Szwecja.
221075 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
221075 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
221075 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
221177 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PXM MAREK ŻUPNIK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350000463 i dokonanie wpisu:
PXM MAREK ŻUPNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Podłęże, Polska
350000463.

219059 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa A7 Ewa Sławińska, Łódź,
Polska 100290785 i dokonanie wpisu: INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 712547115.

222275 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.

219238 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Fabryka Elementów Napędowych
FENA Spółka z o.o., Katowice, Polska 008174001 i dokonanie

222275 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
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i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
222275 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
222377 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
222377 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562
222377 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
223018 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: INFARMEX Spółka Cywilna Andrzej
Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan, Sosno‑
wiec, Polska 240957781 i dokonanie wpisu: INFARMEX JARGAN‑
-SZKLORZ SPÓŁKA JAWNA, Sosnowiec, Polska 240957781.
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224485 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kieleckie Kopalnie Surowców Mi‑
neralnych Spółka Akcyjna, Kielce, Polska 000054272 i dokonanie
wpisu: ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska
361937885.
224559 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUBUS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 142601146 i do‑
konanie wpisu: QUBUS HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 210616307.
225078 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa A7 Ewa Sławińska, Łódź,
Polska 100290785 i dokonanie wpisu: INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 712547115.
225079 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa A7 Ewa Sławińska, Łódź,
Polska 100290785 i dokonanie wpisu: INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 712547115.
225478 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

223195 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DETAL KONCEPT Spółka z o.o., Lublin,
Polska 430492496 i dokonanie wpisu: EMPERIA HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 430450457.

226513 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.

223702 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

226871 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

223777 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1354/18/608) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2559372 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223777 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
224002 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AK‑
CYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
224483 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kieleckie Kopalnie Surowców Mi‑
neralnych Spółka Akcyjna, Kielce, Polska 000054272 i dokonanie
wpisu: ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska
361937885.
224484 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kieleckie Kopalnie Surowców Mi‑
neralnych Spółka Akcyjna, Kielce, Polska 000054272 i dokonanie
wpisu: ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska
361937885.

227419 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
227688 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DOMINUS MAREK SZYBISTY I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA, Koszalin, Polska 320322931 i dokonanie wpisu:
DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kosza‑
lin, Polska 003800675.
228265 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Tubądzin Management Group” Spół‑
ka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cedrowice Parcela, Polska
100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol‑
ska 364823455.
229146 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
229362 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUDMAX BUDOWNICTWO SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Warszawa, Polska 241189090 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘ‑
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BIORSTWO HANDLOWE ARCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010259530.
230279 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971.
230279 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
230279 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
231675 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REGITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141778612 i dokonanie wpisu:
MIDWAY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 364027534.
232408 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SUMITOMO DOW LIMITED, Tokyo, Japo‑
nia i dokonanie wpisu: Sumika Polycarbonate Limited, Tokyo, Ja‑
ponia.
232564 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
232990 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Tubądzin Management Group” Spół‑
ka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cedrowice Parcela, Polska
100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol‑
ska 364823455.
233391 2018 03 05 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 12
grudnia 2014 r. sygnatura akt IV P 226/13 zaopatrzonego w klauzu‑
lę wykonalności z dnia 12 stycznia 2015 r. Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Paweł Swędzioł w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 52/15, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na rzecz wierzyciela: Piotra Witkowskiego zamiesz‑
kały w miejscowości Mikołów”.
233942 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011417295 i doko‑
nanie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 011417295.
233942 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFRO‑
WA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295 i dokonanie
wpisu: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
011417295.
233950 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN „U WITKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów,
Polska 277808138 i dokonanie wpisu: WTG HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, Polska
277808138.
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234353 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN „U WITKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów,
Polska 277808138 i dokonanie wpisu: WTG HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, Polska
277808138.
234354 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN „U WITKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów,
Polska 277808138 i dokonanie wpisu: WTG HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, Polska
277808138.
234447 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, BĘDZIN,
Polska i dokonanie wpisu: WITAS MACIEJ, Katowice, Polska.
234693 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN „ U WITKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Najdziszów, Polska
277808138 i dokonanie wpisu: WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, Polska 277808138.
235827 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS Polska Spółka Akcyjna, War‑
szawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTER‑
NATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
236774 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie wpisu: GRU‑
PA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
237301 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyj‑
no-Usługowe „BELiN” Zakład Pracy Chronionej Wojciech Lenar‑
towicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak Spółka Jawna, Poznań,
Polska 630540295 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO‑
DUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, RO‑
MAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Pol‑
ska 630540295.
238248 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUVA, PARIS, Francja i dokonanie wpisu:
BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500.
238681 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMNICOM Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Warszawa, Polska 011566227 i dokonanie wpisu:
CERAMIX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 360803817.
238682 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMNICOM Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Warszawa, Polska 011566227 i dokonanie wpisu:
CERAMIX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 360803817.
239089 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HAJDUK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 060058903 i dokonanie
wpisu: SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak, Polska 430682044.
239103 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN „U WITKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów,
Polska 277808138 i dokonanie wpisu: WTG HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, Polska
277808138.
239394 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DREW-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty, Polska 122459244 i dokonanie
wpisu: WALUŚ KRZYSZTOF, Kęty, Polska.

SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pniówek,
Polska 366631760.

239403 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

245857 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SADOWSKI ARTUR „ARTNET”, Ochaby
Wielkie, Polska 273342772 i dokonanie wpisu: SERWERSMS POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pniówek,
Polska 366631760.

240732 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN
„u WITKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Najdzi‑
szów, Polska 277808138 i dokonanie wpisu: WTG HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów,
Polska 277808138.

246576 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FOOD ARTS HOLDING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141230860
i dokonanie wpisu: BODY AND CREMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141278335.

240733 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN „u WITKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Najdziszów, Polska
277808138 i dokonanie wpisu: WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, Polska 277808138.

247633 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 002002990 i dokonanie wpisu:
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 012225764.

240734 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN „u WITKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Najdziszów, Polska
277808138 i dokonanie wpisu: WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, Polska 277808138.

248786 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.

241538 2018 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanó‑
wek Bogumił Sobieraj, Milanówek, Polska 010630710 i dokonanie
wpisu: ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.

248786 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.

242786 2018 03 15 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30 lipca 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź na czas nieokreślony”.

248786 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.

243396 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TMS INTERNATIONAL TRA‑
DE-MARKETING-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Pionki, Polska 002003014 i dokonanie wpisu: TMS
INTERNATIONAL TRADE-MARKETING-SERVICE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Pionki, Polska
002003014.
243396 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TMS INTERNATIONAL TRADE-MARKE‑
TING-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI, Pionki, Polska 002003014 i dokonanie wpisu: MUG‑
GA DYSTRYBUCJA ZOFIA BAJOREK, Tarnów, Polska 852638450.
245407 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Sadowski Artur „ARTNET”, Ochaby Wiel‑
kie, Polska 273342772 i dokonanie wpisu: SERWERSMS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pniówek, Pol‑
ska 366631760.
245566 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AK‑
CYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
245570 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
245791 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SADOWSKI ARTUR „ARTNET”, Ochaby
Wielkie, Polska 273342772 i dokonanie wpisu: SERWERSMS POL‑

249483 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 4900/17/215) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2542748 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-249483 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec Wójcik Fashion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej”.
249596 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 002002990 i dokonanie wpisu:
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 012225764.
250145 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SADOWSKI ARTUR ARTNET S.A., Ochaby
Wielkie, Polska 273342772 i dokonanie wpisu: SERWERSMS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pniówek, Pol‑
ska 366631760.
250378 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DETEMEDIEN DEUTSCHE TE‑
LEKOM MEDIEN GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Niemcy i dokona‑
nie wpisu: Deutsche Tele Medien GmbH, Frankfurt nad Menem,
Niemcy.
251060 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
251501 2018 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CURSOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
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Polska 017249077 i dokonanie wpisu: OEX CURSOR SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska.
252020 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 002002990 i dokonanie wpisu:
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 012225764.
252021 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 002002990 i dokonanie wpisu:
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 012225764.
252022 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 002002990 i dokonanie wpisu:
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 012225764.
252023 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 002002990 i dokonanie wpisu:
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 012225764.
252024 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 002002990 i dokonanie wpisu:
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 012225764.
253628 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 9 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. War‑
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1954/18/214) wpisano do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2560617 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-253628 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharma‑
ceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
253628 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 marca 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 2620/18/415) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2539771 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-253628 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharma‑
ceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
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259335 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIR SZPROCH I PIETRUSIEWICZ ZAKŁADY
MIĘSNE SPÓŁKA JAWNA, Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie
wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
259682 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240508988 i doko‑
nanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647.
259712 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 278312340 i dokona‑
nie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647.
259822 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FIELDSTONE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO-AKCYJNA, Warszawa, 146739901 i dokonanie wpisu: FIELDSTO‑
NE INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146739901.
260750 2018 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAN-VIET TNTERNATIONAL SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Łęgowo, Polska 190928068 i dokonanie wpisu: DEUTOROS
HOLDINGS LTD, Larnaka, Cypr.
260905 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRASNODĘBSKI ANDRZEJ, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: KRASNODĘBSKI MARCIN, Warszawa,
Polska.
261562 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BBTB GROUP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, Polska 122715055
i dokonanie wpisu: BBTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmek, Polska 122715055.
261563 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BBTB GROUP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, Polska 122715055
i dokonanie wpisu: BBTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, Polska 122715055.
262024 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SADOWSKI ARTUR „ARTNET”, Ochaby
Wielkie, Polska 273342772 i dokonanie wpisu: SERWERSMS POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pniówek,
Polska 366631760.

256339 2018 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Łęgowo, Polska 190928068 i dokonanie wpisu: DEUTOROS
HOLDINGS LTD, Larnaka, Cypr.

262119 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOWALCZYK KATARZYNA MARIANNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PRODOCEO LLC SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146297099.

256734 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” SZPROCH I PIETRUSIEWICZ ZAKŁA‑
DY MIĘSNE SPÓŁKA JAWNA, Łopuszno, Polska 290458688 i doko‑
nanie wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.

263198 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BRONSON INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146180055 i dokonanie wpisu: PZ
CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.

257007 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 278312340 i dokona‑
nie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647.

263645 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

257562 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240508988 i doko‑
nanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647.

263650 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN U WITKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów,
Polska 277808138 i dokonanie wpisu: WTG HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, Polska
277808138.
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264443 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SADOWSKI ARTUR „ARTNET”, Ochaby
Wielkie, Polska 273342772 i dokonanie wpisu: SERWERSMS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pniówek, Pol‑
ska 366631760.
265020 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska
472871255 i dokonanie wpisu: LABORMED PHARMA S.A., Buka‑
reszt, Rumunia.
266370 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻOK MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO‑
BRANŻOWE MAXOIL, Grodzisk Wielkopolski, Polska 411447734 i do‑
konanie wpisu: MAXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolsztyn, Polska 361045603.
266582 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 4901/17/616) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2542747 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266582 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec Wójcik Fashion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej”.
266876 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SŁAWIŃSKA EWA FIRMA HANDLOWA A7,
Łódź, Polska 100290785 i dokonanie wpisu: INTERDRUK SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 712547115.
268491 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMNICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 241189090 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HAN‑
DLOWE ARCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 010259530.
268492 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMNICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 241189090 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HAN‑
DLOWE ARCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 010259530.
268842 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
268843 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
268844 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
268845 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
268846 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
271591 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIASTOWSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121466259 i doko‑
nanie wpisu: Q INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121466259.
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271679 2018 03 20 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 22.11.2016 udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego przez, Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia 31.12.2017”.
271679 2018 03 20 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 22.11.2016 r. udzielono wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez, Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjednoczone
Ameryki na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia 31.12.2017”.
272367 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i doko‑
nanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
272740 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 4899/17/612) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2542749 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-272740 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec Wójcik Fashion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej”.
272767 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL IN‑
TELLECTUAL PROPERTY B.V., LUKSEMBURG, Luksemburg i dokona‑
nie wpisu: Amber IP Brands Sarl, Nyon, Szwajcaria.
274972 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJ‑
NA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
EKSPRES APTECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147451237.
275331 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA ZIELONA PLANETA, Warsza‑
wa, Polska 147203829 i dokonanie wpisu: AC EKOHOLDING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142468842.
275485 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DRZWI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska
021991514 i dokonanie wpisu: DRZWI.PL DOMINIK KOSIK, Smolec,
Polska 931096048.
276690 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240508988 i doko‑
nanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647.
277256 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: INTER GLOBAL FRANCISZEK, ZOFIA,
GRZEGORZ, PAWEŁ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Stary Staw, Polska
250017171 i dokonanie wpisu: RAFIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Staw, Polska 250017171.
277256 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: RAFIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Staw, Polska 250017171 i dokonanie
wpisu: ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, Polska 250017171.
277256 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, Polska
250017171 i dokonanie wpisu: ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw,
Polska 361265440.
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277529 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu: DNP
SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
278806 2018 03 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
281231 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA S.A., Warszawa,
Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIO‑
NAL) LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
282205 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STROCZKOWSKI TOMASZ, Wołomin, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: RUBICONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁAZY, Polska 100441244.
282206 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STROCZKOWSKI TOMASZ, Wołomin, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: RUBICONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁAZY, Polska 100441244.
287965 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
I MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021393776 i dokonanie wpisu: VRA‑
TISLAVIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 021394776.
289042 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 718/18/261) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2560909 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289042 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Rafałowi Sikorze za‑
mieszkałemu w Katowicach i Damianowi Sikorze zamieszkałemu
w Katowicach wobec MWM Cars Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Katowicach”.
289298 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 paździer‑
nika 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 4381/17/578) wpisa‑
no do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548524 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289298
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki Qubus Hotel Management Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu”.
290079 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 paździer‑
nika 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 4385/17/182) wpisa‑
no do Rejestru Zastawów pod pozycją 2549153 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290079
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki Qubus Hotel Management Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu”.
290298 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
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zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 104,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 104,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
290298 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1386/17/370) wpisał do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2526900 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia
znaku towarowego o numerze Z-453036 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
290298 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1388/17/172) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527034 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453036 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miej‑
scowości Oborniki”.
290299 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 105,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 105,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
290299 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1398/17/493) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2526920 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453039 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
290299 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1393/17/488) wpisał do Rejestru Zasta‑
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wów pod pozycją 2526918 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453039 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miej‑
scowości Oborniki”.
290512 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SPEDOR KOŁODZIEJ I WSPÓLNICY SPÓŁ‑
KA JAWNA, Rzeszów, Polska 180193930 i dokonanie wpisu: BOGU‑
MIŁA GRABSKA, Błażowa Dolna, Polska; HELENA KOŁODZIEJ, Wólka
Horyniecka, Polska.
290690 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 paździer‑
nika 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 4384/17/781) wpisa‑
no do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548523 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290690
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki Qubus Hotel Management Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu”.
291786 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240508988 i doko‑
nanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647.
291944 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
292253 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 96,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 96,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
292253 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1399/17/894) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527476 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453733 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
292253 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem z dnia
30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Po‑
znaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO‑
.VII.Ns-Rej.Za 1409/17/106) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją
2526907 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku towarowe‑
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go o numerze Z-453733 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Oborniki”.
292254 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 98,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 98,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
292254 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1387/17/771) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2526874 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453738 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
292254 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1404/17/101) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2526875 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453738 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miej‑
scowości Oborniki”.
292255 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 97,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 97,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
290298 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
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i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1434/17/064) wpisał do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2527483 zastaw rejestrowy na prawie
ze zgłoszenia znaku towarowego o numerze Z-453736 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC CORPORATION IN‑
TERNATIONAL z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone
Ameryki)”.
292255 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1395/17/290) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2526917 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453736 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miej‑
scowości Oborniki”.
292257 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 99,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 99,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
292257 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1403/17/700) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527064 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453741 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miej‑
scowości Oborniki”.
292290 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 94,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 94,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
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Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
292290 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1412/17/620) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2526894 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego o numerze Z-450805 w celu zabezpieczenia wierzy‑
telności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z siedzibą
w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
290298 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1419/17/427) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2527003 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego o numerze Z-450805 w celu zabezpieczenia wierzy‑
telności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miejsco‑
wości Oborniki”.
292405 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356865951 i dokonanie wpisu:
24BONUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 123206568.
292932 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 95,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 95,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
292932 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1426/17/545) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527014 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-452998 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
292932 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1418/17/026) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2526898 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-452998 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miej‑
scowości Oborniki”.
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292986 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 90,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 90,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   

296510 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 92,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 92,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   

292986 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1414/17/422) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527477 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453695 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.

296510 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1413/17/021) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527478 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-462301 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.

292986 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1401/17/898) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2526897 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-453695 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miej‑
scowości Oborniki”.

296510 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1423/17/342) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527007 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-462301 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miej‑
scowości Oborniki”.

253257 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240508988 i doko‑
nanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647.

296729 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
HANDLOWO - USŁUGOWE MIPAMA IMPORT - EXPORT EMILIA I ZBI‑
GNIEW SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, Opatówek, Polska 300184746
i dokonanie wpisu: MIPAMA E. Z. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, Opa‑
tówek, Polska 300184746.

293423 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAPAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140705350 i dokonanie
wpisu: MAMISSIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 140705350.
294255 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAC TRANS MACIEJ KAŁASZ, Radom, Pol‑
ska 142516009 i dokonanie wpisu: MAC TRANS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 368180008.
294462 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław, Polska
092425593 i dokonanie wpisu: MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowro‑
cław, Polska 092425593.
296121 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GPD AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań,
Polska 302860051 i dokonanie wpisu: JOHN DOG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Poznań, Polska 367136181.

297135 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: B&H SUPPLY SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piń‑
czów, Polska 360832345 i dokonanie wpisu: B&H SUPPLY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bielsko-Biała, Polska 360832345.
297333 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIDZIALNI.PL POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec, Polska i dokonanie
wpisu: WIDZIALNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 363841741.
297334 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIDZIALNI.PL POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec, Polska i dokonanie
wpisu: WIDZIALNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 363841741.
297510 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
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180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
297848 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLASTFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146002968 i dokonanie
wpisu: KOROPACK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 147236220.
297877 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 100,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 100,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
297877 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1421/17/540) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2527077 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego o numerze Z-462230 w celu zabezpieczenia wierzy‑
telności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z siedzibą
w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
297877 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem z dnia
30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Po‑
znaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO‑
.VII.Ns-Rej.Za 1402/17/299) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją
2527058 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku towarowe‑
go o numerze Z-462230 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Oborniki”.
298083 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 109,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 109,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
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298083 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1435/17/465) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2527073 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego o numerze Z-462888 w celu zabezpieczenia wierzy‑
telności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z siedzibą
w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
298083 2018 03 28 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1427/17/946) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2526866 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego o numerze Z-462888 w celu zabezpieczenia wierzy‑
telności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miejsco‑
wości Oborniki”.
298425 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
299242 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 93,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 93,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
299242 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1405/17/502) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527074 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-462302 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
299242 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1410/17/818) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2526906 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego o numerze Z-462302 w celu zabezpieczenia wierzy‑
telności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miejsco‑
wości Oborniki”.
299243 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
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CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 111,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 111,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   

299244 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1430/17/460) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527029 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-464148 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miej‑
scowości Oborniki”.

299243 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1422/17/941) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2526870 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego o numerze Z-462304 w celu zabezpieczenia wierzy‑
telności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z siedzibą
w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.

172 469
233 009
266 954
206 681

218
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
2016 11 22
2014 06 27
2015 11 25
2017 03 07

299243 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem z dnia
30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Po‑
znaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO‑
.VII.Ns-Rej.Za 1418/17/347) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją
2527015 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku towarowe‑
go o numerze Z-462304 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Oborniki”.
299244 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach, (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 103,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 103,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego,   
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.   
299244 2018 03 22 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1433/17/663) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527053 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z-464148 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.

266 411 2017 10 03
266 967 2016 10 13

Unieważniono w całości
Unieważniono w całości
Unieważniono w całości
Prawo unieważniono w części dla towarów
z klas: 18: ubrania dla zwierząt, uprzęże dla
zwierząt, obuwie dla zwierząt, paski, portfe‑
le, portmonetki, torebki - wszystkie towary
wykonane ze skóry, materiałów skóropo‑
dobnych, wodoodpornych i tekstylnych,
torby do pakowania, koperty, woreczki
z materiałów tekstylnych, torby myśliwskie,
skórzane torby na narzędzia, torby podróż‑
ne, torby na zakupy, torby plażowe; 20: po‑
duszki dla zwierząt domowych, posłania dla
zwierząt domowych, legowiska dla zwie‑
rząt; 22: torby do pakowania z materiałów
tekstylnych; 25: obuwie z wyłączeniem obu‑
wia ortopedycznego, paski, odzież - wszyst‑
kie towary wykonane ze skóry, materiałów
skóropodobnych, wodoodpornych i tek‑
stylnych;
Prawo unieważniono w części dla towarów
z klasy 21: przybory kuchenne i gospodar‑
stwa domowego;
Prawo unieważniono w części dla towarów
z klasy: 05: produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały, mine‑
ralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspoma‑
gające leczenie i wzmacniające organizm,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, die‑
tetyczne środki spożywcze do celów lecz‑
niczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe, zioła leczni‑
cze, herbaty lecznicze, preparaty biologicz‑
ne do celów medycznych, preparaty biolo‑
giczne do celów weterynaryjnych, środki
bakteriobójcze, szczepionki, surowice, krew
jako osocze, krew do celów medycznych,
produkty biotechnologiczne do celów lecz‑
niczych, preparaty farmaceutyczne do pie‑
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko‑
we, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
plastry materiały opatrunkowe, opatrunko‑
we materiały chirurgiczne, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, produkty che‑

Nr 6/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

miczne przeznaczone dla nauk medycz‑
nych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych;
267 438 2016 03 02 Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów w kl. 33 napoje alkoholowe (z wy‑
jątkiem piwa):
268 955 2017 06 06 Prawo unieważniono w części dla towarów
z klasy: 18; torby, torebki 25: paski do odzie‑
ży, bielizna damska, bielizna osobista, sta‑
niki, odzież, nakrycia głowy; 35: sprzedaż
detaliczna i hurtowa, sprzedaż detaliczna
i hurtowa za pomocą środków komunikacji
elektronicznej i innych środków komuni‑
kacji w zakresie towarów; bielizna damska,
bielizna osobista, staniki, odzież;
276 845 2017 10 09 Prawo unieważniono w części dla towarów;
wyroby kosmetyczne dla zwierząt, środki
czyszczące i myjące dla zwierząt z klasy 3;
naczynia do karmienia zwierząt, przyrzą‑
dy do pielęgnacji i czyszczenia zwierząt,
szczotki do zębów dla zwierząt z klasy 21;
produkty do hodowli zwierząt domowych
za wyjątkiem żywności dla zwierząt, pro‑
dukty na ściółkę dla zwierząt domowych,
piasek aromatyczny dla zwierząt domo‑
wych, żwirek dla kotów, granulaty mineral‑
ne na ściółkę dla zwierząt; piasek, żwirek
i granulaty do kuwet dla kotów i innych
zwierząt domowych z klasy 31;
277 535 2017 06 06 Prawo unieważniono w klasie: 37: naprawy,
bieżnikowanie opon, czyszczenie pojaz‑
dów; informacja o naprawach; instalowanie
i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych;
lakierowanie; mycie samochodów; obsługa
i naprawa samochodów; obsługa i naprawa
samochodów powypadkowych-naprawa;
smarowanie pojazdów; wulkanizacja opon‑
-naprawy; zabezpieczanie pojazdów przed
korozją;
278 062 2017 06 12 Prawo unieważniono w części towarów
w klasie: 30: kawa, herbata, kakao kawa
nienaturalna; ocet piwny, napoje na bazie
herbaty, kakao, czekolady, kawy 32: piwo;
wody mineralne i gazowane oraz inne na‑
poje bezalkoholowe; napoje owocowe
i soki owocowe; syropy i inne preparaty
do produkcji napojów; 33: napoje alkoholo‑
we (z wyjątkiem piwa)
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe i datę wygaśnięcia prawa ochronnego. W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów (usług) wymienia
się te towary (usługi).
101 139
104 955
126 944
144 242
194 395
238 454
090 635

2003 03 12
2003 09 03
2005 12 21
2008 02 25
2012 08 28
2016 04 29
2001 05 17

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dla towarów z kla‑
sy: 19; materiały budowlane niemetalowe,
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ceramika, w tym: glazura, płytki elewacyjne,
cegła, kostka brukowa, materiały budow‑
lane, w tym: cement, wapno; 37: usługi bu‑
dowlane i naprawy budowlane;
158 531 2009 07 03 Prawo wygasło w części dla towarów z kla‑
sy: 29: mięso, drób, ryby, przetwory mięsne,
drobiowe i rybne, w tym wyroby wędli‑
niarskie i garmażeryjne, ekstrakty mięsne,
konserwy, koncentraty, zupy i sosy mięsne,
tłuszcze jadalne, warzywa i owoce goto‑
wane, konserwowane, mrożone i suszone,
przetwory z warzyw i owoców, produkty na‑
białowe, mleczarskie i olejarskie; 30: kawa,
herbata, kakao, cukry, wyroby zbożowe, wy‑
roby cukiernicze i piekarnicze, czekolada,
słodycze, wafle, lody, przyprawy; 31: płody
rolne i ogrodnicze, świeże warzywa i owoce,
bulwy, orzechy i nasiona; 32: napoje bezal‑
koholowe, wody mineralne gazowane i nie‑
gazowane, syropy i inne preparaty do przy‑
gotowywania napojów, piwo;
229 433 2015 04 30 Prawo wygasło w części dla towarów w kla‑
sach: 05: herbata z ziół do celów leczniczych,
zioła lecznicze; 11: palarnie kawy; 30: bato‑
ny, ciastka, cukierki, czekolada, czekolada
nadziewana, galaretki owocowe, herbata,
herbaty owocowe i ziołowe, gofry, kakao,
karmelki, lody spożywcze, marcepan, mig‑
dały spreparowane, napoje na bazie czeko‑
lady, napoje na bazie kakao, pomadki, pra‑
linki, pierniki, przyprawy, sorbety, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów i bakalii oraz
owoców, wyroby czekoladowe; 33: napo‑
je alkoholowe, w tym: aperitify, ekstrakty
owocowe z alkoholem, koktajle alkoholowe,
likiery wspomagające trawienie, likiery, na‑
lewki, napoje alkoholowe zawierające owo‑
ce i wyciągi z owoców, wódki; 35: usługi pro‑
wadzenia sprzedaży na rzecz osób trzecich
wyrobów czekoladowych, kawy, słodyczy
oraz deserów i ciast; 43: usługi rezerwacji
i zapewnienia miejsc hotelowych, przygo‑
towanie dań, żywności i napojów na zamó‑
wienie oraz ich dostawa (catering), usługi
hotelarskie;
239 651 2017 06 09 Prawo wygasło w całości: Wnioskiem z dnia
09.06.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.239651.
266 329 2017 10 16 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
16.10.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.266329.
269 304 2017 10 23 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
23.10.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.269304.
269 962 2017 09 05 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
05.09.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.269962.
262 956 2014 12 22 Prawo wygasło w części dla towarów: sub‑
stancje dietetyczne do celów leczniczych,
środki sanitarne do celów medycznych,
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne
(klasa 5) z wyłączeniem.
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263 240 2014 12 19

Prawo wygasło w części dla towarów: 05:
produkty farmaceutyczne; leki; środki die‑
tetyczne dla celów medycznych z wyłą‑
czeniem; produkty farmaceutyczne do od‑
chudzania; środki dietetyczne dla celów
medycznych klasa 05.
269 178 2015 11 02 Prawo wygasło w części dla towarów: usługi
telekomunikacyjne, łączność poprzez termi‑
nale komputerowe, łączność telefoniczna,
łączność za pomocą telefonii komórkowej
za wyjątkiem usług telekomunikacyjnych
w zakresie przesyłania wiadomości teksto‑
wych, obrazów oraz danych świadczone
w ramach systemu śledzenia przesyłek i po‑
jazdów (klasa 38).
273 493 2017 09 01 Prawo wygasło w części dla towarów: 37:
usługi budowlane; naprawy i usługi insta‑
lacyjne w zakresie robót budowlanych, do‑
radztwo inżynieryjne w budownictwie. 42:
badania oraz usługi naukowe i techniczne
oraz ich projektowanie; analizy przemy‑
słowe i usługi badawcze; projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogra‑
mowania komputerowego.
274 459 2017 06 08 Prawo wygasło w części dla towarów: okucia
i osprzęt do mebli zawartych w elementach
mocujących do budownictwa, metalowych
kształtownikach profilowych, w tym do osa‑
dzania płyt gipsowych i gipsowo-kartono‑
wych, wieszakach, klamrach, spinaczach,
uchwytach, suwakach prętach, elementach
złącznych, w tym nity, wkręty, śruby, kotwy,
kołki rozporowe i rozprężne, metalowe koń‑
cówki do wkrętów, uchwyty do transportu
płyt, ościeżnice metalowe, blachy trapezo‑
we, płaskie blachy stalowe ( klasa 6 w czę‑
ści) sprzedaż okuć i osprzętu do mebli oraz
innych towarów dotyczących mebli zawar‑
tych w prowadzeniu sprzedaży metalowych
i niemetalowych materiałów budowlanych,
chemii budowlanej, produktów i prepa‑
ratów chemicznych przeznaczonych dla
budownictwa, preparatów do konserwacji
cementu, impregnatów stosowanych w bu‑
downictwie, preparatów do gruntowania
powierzchni przed klejeniem, klejów prze‑
mysłowych, klejów do celów budowlanych
i budowlano-montażowych, barwników,
farb, rozcieńczalników do farb, lakierów,
rozcieńczalników do lakierów oraz środków
czyszczących, środków antykorozyjnych,
budowlanych materiałów metalowych, kon‑
strukcji metalowych, kształtek metalowych,
akcesoriów metalowych dla budownictwa,
rusztowań sufitowych, elementów wykoń‑
czeniowych w postaci listew, narożników
i taśm, kątowników, blachowkręty, wkręty,
wkręty farmerskie, kołków rozporowych,
kotew sufitowych, śrub do mocowania,
elektronarzędzi, ręcznych narzędzi budow‑
lanych, takich jak cęgi, dłuta, imadła, kielnie,
packi metalowe, szpachelki, kilofy, łomy,
łopaty, młotki, młotki murarskie, nożyce,
obcęgi, oskardy, piły, siekiery, strugi, szpa‑
dle, wiertła, narzędzia i akcesoria ślusarskie
i ciesielskie takie jak wiertła, pogłębiacze,

282 922 2017 04 20
285 759 2017 03 29

286164 2017 03 29

291 927 2017 10 05
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tarcze tnące i ścierne, gwintowniki, narzyn‑
ki, szczypce, noże i wkrętaki, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, za‑
opatrzenia w wodę, aparatury i instalacji
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, kominków
domowych, wyciągów, wentylatorów oraz
instalacji sanitarnej, akcesoria łazienkowe,
kratki, krany i syfony, materiałów budow‑
lanych niemetalowych takich jak cement,
gips, kreda, płyty niemetalowe dla budow‑
nictwa, płytki, płytki wykładzinową nieme‑
talowe, listwy, narożniki i taśmy niemeta‑
lowe, akcesoria niemetalowe, konstrukcje
niemetalowe, pistoletów malarskich, pędzli
i wałków malarskich, pistoletów dozują‑
cych klej, pneumatycznych pistoletów
do folii, akcesoriów do pianek i silikonów,
pistoletów ręcznych do pianki poliuretano‑
wej, pistoletów ręcznych do folii, nożyków
stosowanych w budownictwie, armatury
i przewodów metalowych, odzieży ochron‑
nej, rękawic i kasków, środków czystości, ta‑
blic informacyjnych, okularów i nauszników,
mebli ogrodowych, narzędzi ręcznych i me‑
chanicznych do ogrodu takich jak kosiarki,
dmuchawy, pilarki, nożyce, sekatory, drabi‑
ny, grabie, węże, złączki, akcesoriów elektro‑
instalacyjnych jak gniazdka, puszki, obejmy,
żarówki i uchwyty przewodów, ( klasa 35
w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: karma
dla zwierząt (klasa 31 w części); karmy dla
zwierząt (klasa 35 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: kawa,
herbata, kakao, czekolada; napoje na ba‑
zie kawy, napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie kakao; cukry, naturalne słodziki;
dodatki smakowe; lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety; wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery; chleb; wyro‑
by cukiernicze, ciasta, tarty, i guma do żucia
(klasa 30)
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
odzież, obuwie, nakrycia głowy - wszyst‑
ko wyżej wymienione dla towarów spor‑
towych (klasa 25) oraz usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne; organizacja
wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych; rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych; promocja sprzeda‑
ży dla osób trzecich; publikowanie tekstów
reklamowych; usługi sprzedaży towarów:
pufy, podkładki stołowe, podkładki pod
nakrycia, dzianina, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, dywany, podkładki pod dywanypo‑
stanawia - wszystko wyżej wymienione dla
towarów i usług sportowych (klasa 35).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
oświetlenie, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, kuchenki
elektryczne, okapy, zlewozmywaki, urządze‑
nia do eliminacji zapachów nie do użytku
osobistego; elektryczne naczynia do goto‑
wania do użytku domowego; garnki, garnki
do gotowania ciśnieniowe oraz elektryczne;
urządzenie parowe do parzenia kawy i gorą‑
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cych napojów; urządzenia parowe do spie‑
niania mleka; ekspresy do kawy, elektrycz‑
ne ekspresy do kawy, czajniki elektryczne,
elektryczne piekarniki, kuchenki mikrofalo‑
we, lodówki; (klasa 11)
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279 599 3/2016

2017 10 06

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.
189 330 11/2007 2017 12 29 Sprostowano omyłkę w swojej de‑
cyzji z dnia 13.04.2007r. dotyczącej
udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
nazwy Zgłaszającego.
			
Prawidłowo powinno być: Gmina
Stegna, Stegna, Polska.
274 877 09/2015 2017 01 11 Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wła‑
sności przemysłowej - dalej p.w.p.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
1410) Urząd Patentowy RP uchy‑
la swoją decyzję z dnia 25 marca
2015 r. o udzieleniu na rzecz Grupa
Edukacyjna S.A. (obecnie: Grupa
Mac S.A.) z siedzibą w Kielcach pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
słowno-graficzny „Moje ćwiczenia”
R.274877 oraz umarza postępowa‑
nie.
277 676 01/2016 2017 08 18 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postę‑
powania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własno‑
ści przemysłowej (Dz.U. 2013.1410
i 2015.1266) oraz art. 2 ust. 1 ustawy
z 11 września 2015 r. o zmianie usta‑
wy - Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. 2015.1615) Urząd Patentowy
RP zmienia swoją decyzję z dnia 1805-2015 roku w decyzji w sprawie
udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
uprawnionego:
			
Prawidłowo powinno być: GSH Q
Hotel Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością Spółka komandyto‑
wa Kraków, Polska.
279 044 03/2016 2018 01 05 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postę‑
powania administracyjnego (Dz.
U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własno‑
ści przemysłowej (Dz.U. 2017.776)
Urząd Patentowy RP dokonuje
zmiany decyzji z dnia 14.10.2015 r.
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291 319 06/2017 2017 10 06

			
291 479 06/2017 2017 11 23

			

291 944 06/2017 2017 02 02

o udzieleniu prawa ochronnego
na znak w części dotyczącej formy
prawnej uprawnionego
Prawidłowo powinno być: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska.
Urząd Patentowy RP, Departament
Znaków Towarowych na podstawie
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania ad‑
ministracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257) w związku z art. 252 usta‑
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. Pra‑
wo własności przemysłowej (Dz.U.
2013.1410 i 2015.1266) oraz art. 2
ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy - Prawo własno‑
ści przemysłowej (Dz. U. 2015.1615)
zmienia decyzję z dnia 14 paździer‑
nika 2015 r. w sprawie udzielenia
prawa ochronnego na znak towaro‑
wy w części dotyczącej nazwy Zgła‑
szającego.
Powinno być: PLENUS BOMBA
SPÓŁKA JAWNA, 36-042 Lubenia
618.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 10.10.2016 r. wyda‑
nej w wyniku ponownego rozpa‑
trzenia wniosku o udzieleniu prawa
na znak towarowy w zakresie ozna‑
cza uprawnionego:
Prawidłowo powinno być: ROSA
ANDRZEJ ROYAL COLLECTION, War‑
szawa, Polska.
Urząd Patentowy RP, Departament
Znaków Towarowych na podstawie
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania ad‑
ministracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257) w związku z art. 252 usta‑
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. Pra‑
wo własności przemysłowej (Dz.U.
2013.1410 i 2015.1266) oraz art. 2
ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy - Prawo własno‑
ści przemysłowej (Dz. U. 2015.1615)
zmienia decyzję z dnia 21 listopada
2016 r. w sprawie udzielenia pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy Zgłasza‑
jącego.
Powinno być: MM BROWN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań.
Sprostowano omyłkę w swojej de‑
cyzji z dnia 13 grudnia 2016 r. do‑
tyczącej udzielenia prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej siedziby Zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: na rzecz:
FITARENA SPOŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin,
Polska.
Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 20.12.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
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znak towarowy w zakresie wykazu
towarów.
Prawidłowo powinno być: „lakiery
i emalie”.
Na podstawie art. 245 ust.1 w zw. 147
ust 1 i 2 i z art. 224 ust 1 oraz art. 227
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Pra‑
wo własności przemysłowej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1410- dalej. p.w.p.) art.
2 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy - Prawo własno‑
ści przemysłowej (Dz. U. 2015.1615)
oraz § 4 ust 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie opłat związanych z ochro‑
ną wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych, znaków to‑
warowych, oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych (Dz.
U. 2001 Nr 90, poz. 1000 z późn. zm.)
Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu
wniosku Marcina Gniazdowskiego
z Kartuz z dnia 16.05.2014 r. o ponow‑
ne rozpatrzenie sprawy zakończonej
decyzją z dnia 07.03.2014 r. o odmo‑
wie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy udziela na rzecz
Marcina Gniazdowskiego, Kartuzy,
Polska.
Sprostowano omyłkę w swojej de‑
cyzji z dnia 28.02.2017 r. dotyczącej
udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
nazwy firmy.
Prawidłowo powinno być: FUNDA‑
CJA POLSKIE CENTRUM AUDIOWI‑
ZUALNE, Warszawa, Polska.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2
Kodeksu postępowania admini‑
stracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. 2017 r. poz. 1257; dalej: kpa)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
776; dalej: pwp) Urząd Patentowy
RP stwierdza nieważność decyzji
z dnia 30.01.2017 r. o udzieleniu pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
słowno-graficzny SKYLIGHT, zgło‑
szony za numerem Z.463244.
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. 2017 r. poz.
1257) w związku z art. 252 ustawy
Prawo własności przemysłowej
z dnia 30 czerwca 2000 roku (tekst
jednolity Dz. U. 2017r. poz. 776)
Urząd Patentowy RP stwierdza
nieważność decyzji z dnia 20 paź‑
dziernika 2015 r. o udzieleniu pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
słowno-graficzny KETCHUP Łagod‑
ny MILD 60% MNIEJ KALORII niż ket‑
chupy z dodatkiem cukru zgłoszony
pod numerem Z.437560.

280 574 4/2016
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2018 01 09 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. 2017 r. poz.
1257) w związku z art. 252 ustawy
Prawo własności przemysłowej
z dnia 30 czerwca 2000 roku (tekst
jednolity Dz. U. 2017r. poz. 776)
Urząd Patentowy RP stwierdza
nieważność decyzji z dnia 20 paź‑
dziernika 2015 r. o udzieleniu pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
słowno-graficzny KETCHUP Pikant‑
ny HOT 60% MNIEJ KALORII niż ket‑
chupy z dodatkiem cukru zgłoszony
dnia pod numerem Z.437561.
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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.
144637C
SKODA
CFE: 24.17.01
12
ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869CZ-293 60 Mladá
Boleslav (CZ)
2017 02 28
2017 08 28
2017 08 10
270077
CHUPA CHUPS
30
Perfetti Van Melle S.p.A., Via XXV Aprile, 7I-20020 Lainate (Milano) (IT)
2016 03 29
2018 02 19
2018 02 01
514778
Rosario
31
Rosen Tantau Mathias Tantau Nachf., Tornescher Weg 1325436
Uetersen (DE)
2017 08 04
2017 09 11
2017 08 24
569819
LA ESTRELLA DEL MAR
33
J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/nJUMILLA (ES)
2017 05 29
2017 09 11
2017 08 24
582886
PUMA
CFE: 03.01.04, 27.05.17
PUMA SE, Puma Way 191074 Herzogenaurach (DE)
2016 02 23
2016 12 19

3
2016 11 10

650181
AKRON
CFE: 07.05.05, 27.05.01
36
Akron Immobilien Portfolio AG, 47, Löwengasse,A-1030 Wien (AT)
2017 07 20
2017 08 28
2017 08 10
677448
EMBRU
11, 12, 20, 42
Embru-Werke AG, Rapperswilerstrasse 33CH-8630 Rüti (CH)
2017 06 20
2017 09 18
2017 08 31
802688
VitA-POS
5
Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestraße 3566129
Saarbrücken (DE)
2017 07 26
2017 08 28
2017 08 10
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805027
StapRi
CFE: 27.05.01, 29.01.12
6, 7, 16, 39
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Pervaya
investitsionnaya kompaniya”, 46, pr-kt TekstilshchikovRU-156000
Kostroma (RU)
2017 07 11
2017 09 18
2017 08 31
812722
ROADTEC
12
PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25I-20126 Milan (IT)
2017 04 07
2017 05 29
2017 05 11
854537
ARTERIUM
5, 10, 35, 44
TOVARISTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU „ARTERIUM
LTD”, Vul. Saksaganskogo, 139Kiev 01032 (UA)
2017 05 31
2017 09 11
2017 08 24
860944
windoor
CFE: 26.03.06, 27.05.01
Windoor IPR AB, Box 377,SE-573 24 TRANÄS (SE)
2017 04 06
2017 05 08

6, 19, 37
2017 04 20

880065
SPQuadrille
CFE: 27.05.01, 29.01.01
9, 25, 41
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 25SI-1000 LJUBLJANA (SI)
2016 11 07
2017 05 08
2017 04 20
915343
Wäschetraum
1, 3
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Carl-Metz-Strasse 176185
Karlsruhe (DE)
2017 04 03
2017 05 08
2017 04 20
918993
REDPOINT
25
OSPIG GmbH & Co. KG, Carsten-Dressler-Strasse 1128279
Bremen (DE)
2017 06 15
2017 09 11
2017 08 24
921119
THOMAS RABE
3, 18, 25
Rabe Moden GmbH, Bielefelder Straße 40-4249176 Hilter (DE)
2017 04 15
2017 05 29
2017 05 11
921120
RABE
3, 18
Rabe Moden GmbH, Bielefelder Straße 40-4249176 Hilter (DE)
2017 04 15
2017 05 29
2017 05 11
944922
ACCESS MOTOR
12
ASP GROUP s.r.o., Masarykova 162CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2017 07 21
2017 08 28
2017 08 10
955003
AQUASANA
11
Aquasana, Inc., 6310 Midway RoadHaltom City TX 76117 (US)
2017 07 13
2017 08 28
2017 08 10
1026218
java cafe
CFE: 01.15.11, 27.05.10, 29.01.13
30
Transgourmet Holding AG, Thiersteinerallee 12CH-4053 Basel (CH)
2017 06 21
2017 10 02
2017 09 14
1045938
A-Len
CFE: 28.05.00, 29.01.01
Limited Liability Company „TM”, per. Nekrasova 47,g.
AzovRU-346781 Rostovskaja obl. (RU)
2016 12 06
2017 08 28

1
2017 08 10

1080704
BURVIN
CFE: 27.05.01
25, 26, 35
Burvin Olga Nikolaevna, k. 5, d. 73, bul. Kosmonavtov224000
Brest (BY)
2017 07 20
2017 10 02
2017 09 14

2277

1116976
PROMETEU
33
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii
Moldova, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint nr. 162MD-2004
Chişinău (MD)
2017 06 21
2017 10 02
2017 09 14
1117966
PASTORAL
33
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii
Moldova, Bd. Ştefan cel mare nr. 162MD-2004 Chişinău (MD)
2017 06 21
2017 10 02
2017 09 14
1143085
G GROUPAUTO
CFE: 18.01.07, 18.01.09, 24.15.13, 25.05.25, 26.04.09, 29.01.13
35, 37, 39
GROUPAUTO INTERNATIONAL, 147 AVENUE CHARLES DE GAULLE
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR)
2012 11 02
2013 02 18
2013 01 10
1153400
FreeVoice
Suprag AG, Friedackerstrasse 14CH-8050 Zürich (CH)
2017 06 28
2017 09 18

9
2017 08 31

1153983
WINTEC
CFE: 28.03.00
9
Meixun LIU, Room 601, Unit 3,No. 7 Zhonghe Road,Shibei
District,Qingdao CityShandong Province (CN)
2017 06 09
2017 09 11
2017 08 24
1155284
K
CFE: 25.07.02, 27.05.21
3, 44
DERMWAY PARIS, 34 AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES F-75008
PARIS (FR)
2013 02 21
2013 05 27
2013 04 18
1158860
sütas
CFE: 26.01.18, 27.05.24, 29.01.12
29
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ, Uluabat Köyü
KaracabeyBursa (TR)
2017 06 02
2017 08 28
2017 08 10
1177193
SANMEI
CFE: 26.01.16
1
Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd, Huchu, Qingnian
Road,Wuyi321200 Zhejiang Province (CN)
2017 05 16
2017 06 19
2017 06 01
1198824
XINLEI
CFE: 27.05.01
7
WENLING XINLEI AIR COMPRESSOR CO., LTD., Industrial
City,WenlingZhejiang (CN)
2017 08 31
2017 10 09
2017 09 21
1200092
VALORI
CFE: 27.05.01
29, 33
VALORI SRL SOCIETA’ AGRICOLA, Via Gamberale, 1I-66010 SAN
MARTINO SULLA MARRUCINA (CH) (IT)
2017 06 27
2017 09 11
2017 08 24
1202504
LURE
3, 16, 43
COTTON CLUB INVESTMENT LTD, 1 st Lipovy lane, building
number 4,Sobolikha,Balashihinsky areaRU-143985 Moscow
area (RU)
2015 12 01
2016 02 15
2015 12 31

1093040
CORAL REEF
33
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., 1 rue de la Division
LeclercF-67290 PETERSBACH (FR)
2017 03 31
2017 05 08
2017 04 20

1204161 K
BIOPLAST
CFE: 05.03.14, 27.03.11, 27.05.01
1, 5, 16, 17, 20, 42
Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG, WernerHeisenberg-Str. 3246446 Emmerich (DE)
2013 11 29
2017 09 18
2017 08 31

1109334
ARESA
CFE: 27.05.17
7, 8, 9, 11, 21
Aliseika Uladzimir, kv.27, d. 27a, pr-t Mira212030 Mogilev (BY)
2017 07 26
2017 09 18
2017 08 31

1209550
ENIGMA NATURE
3
GOROKHOVSKAYA TATYANA GERMANOVNA, KRASNYI PROSPEKT,
D. 49, KV. 58 RU-630091 NOVOSIBIRSK (RU)
2014 05 22
2014 09 01
2014 07 17
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1210058
SUPRIM
3, 35, 37
Unitary enterprise „Parfumerno-kosmeticheskaya fabrika
„Sontsa”, Proektiruemaya street 1213760 Osipovichi, Mogilev
region (BY)
2017 06 06
2017 08 28
2017 08 10
1211379
Uprofi
CFE: 27.05.10, 29.01.13
35, 38, 41, 45
URSOY YURIY, PR-T LUDVIGA SVOBODY, 36-A, KV. 70 KHARKIV
61204 (UA)
2013 11 08
2014 09 15
2014 08 07
1216610
KORIVKA ROSHEN ROSHEN ROSHEN KORIVKA
CFE: 03.04.02, 05.05.04, 19.03.24, 25.07.01, 29.01.13
30
Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen”,
Elektrykiv vul., 26/9Kyiv 04176 (UA)
2017 02 21
2017 06 05
2017 05 18
1222873
Gassero Technology for your comfort
CFE: 24.15.13, 27.05.03, 29.01.12
11
GASSERO ISI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, İstanbul
Endüstri ve TicaretSerbest Bölgesi (Free Zone)4. Sokak, Parsel
No:110İstanbul (TR)
2017 08 02
2017 10 09
2017 09 21
1223987
KR
CFE: 26.04.18, 26.04.24, 27.05.24
40
Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., KESAN ROAD,
SHENGLI INDUSTRIAL PARK, DONGYING CITY SHANDONG
PROVINCE (CN)
2014 07 14
2015 01 05
2014 11 27
1224869
e2 YOUNG ENGINEERS
CFE: 15.07.15, 20.05.07, 27.05.10, 27.07.01
41
THE DECADE GROUPE-YOUNG ENGINEERS LTD, 12 Hamada
Street,P.O.B 4077Ness Ziona (IL)
2017 04 25
2017 09 11
2017 08 24
1232800
Poseidon
CFE: 24.11.07, 27.05.07
9
HW group s.r.o., Rumunská 26/122CZ-120 00 Praha 2 (CZ)
2017 08 15
2017 09 18
2017 08 31
1237292
Blaudens
CFE: 27.05.17
11
GASSERO ISI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, İstanbul
Endüstri ve TicaretSerbest Bölgesi (Free Zone)4. Sokak, Parsel
No:110Tuzlaİstanbul (TR)
2017 08 02
2017 10 02
2017 09 14
1240401
MAXXPRO
LIMITED LIABILITY COMPANY „EPITSENTR K”, STREET
BRATYSLAVSKA, 11 KYIV 02139 (UA)
2014 05 30
2015 05 11

25, 28
2015 03 26

1242163
KL Kale Auto Radiator
CFE: 15.09.25, 29.01.12
7
KALE OTO RADYATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Sanayi
Mahallesi,Turan Caddesi No: 64. Levent-İSTANBUL (TR)
2017 01 09
2017 08 28
2017 08 10
1245392
ON Coffee
CFE: 27.05.01
30, 35
Limited Liability Company „SV GROUP-A”, PROSP. MYRU, 94/1 B M.
KHMELNYTSKYI 29000 (UA)
2015 02 12
2015 06 22
2015 05 07
1245953
INSIDE
CFE: 26.01.05, 27.05.17
38, 42
LIWE ESPAÑOLA, S.A., C/ Mayor, 140E-30006 PUENTE TOCINOS
(Murcia) (ES)
2017 06 14
2017 09 18
2017 08 31
1251322
CFE: 27.05.01

MILYS
18, 25, 35

Nr 6/2018

DU PHAT FASHION JOINT STOCK COMPANY (DU PHAT FASHION,
JSC), Thap street population Group,Dai Mo Ward,Nam Tu Liem
DistrictHanoi (VN)
2017 03 01
2017 05 29
2017 05 11
1253231
VALTERA
CFE: 26.04.18, 27.05.24
14, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Zevs”, str.6, d.11,
Novospassky per.RU-115172 Moscow (RU)
2015 04 16
2015 08 03
2015 06 25
1267026
Fraikin Froid
CFE: 01.15.17, 26.11.02, 27.05.10, 29.01.13
12, 35, 36, 37, 39, 45
FRAIKIN, Société par actions simplifiée, WEST PLAZA 9-11 rue du
Débarcadère F-92700 Colombes (FR)
2017 04 28
2017 06 05
2017 05 18
1268336
HybrEX
CFE: 15.01.25, 19.19.00, 27.05.11
7, 9, 42
SMS Group GmbH, Eduard-Schloemann-Straße 440237
Düsseldorf (DE)
2015 07 22
2015 11 23
2015 10 15
1272615
DORCO mychef
CFE: 26.04.09
8, 21
DORCO CO., LTD., (Golim-Dong),350 Kyungahnchun-Ro,CheoinGu, Yongin-SiKyunggi-Do (KR)
2017 03 27
2017 05 08
2017 04 20
1281019
www.invista.ua
3, 5
Koniev Viacheslav Volodimirovich, pl. Shevchenka, 4, kv.
44Dnipropetrovsk 49027 (UA)
2015 06 12
2016 02 15
2015 12 31
1286193
COSMOPOLIS WORLD VODKA
CFE: 01.05.01, 27.05.10
33
Pantus Andrii Mykhailovych, Khortyts’ke shose 44a,kv. 186m.
Zaporizhzhia 69124 (UA)
2017 05 11
2017 10 02
2017 09 14
1287869
AIN ATLAS EAU DE SOURCE NATURELLE 1.5 LITRE
CFE: 06.01.02, 25.01.15, 27.05.02, 28.01.00, 29.01.15
32
Les Eaux Minérales d’Oulmès S.A., Z.I. de Bouskoura20180
CASABLANCA (MA)
2015 09 10
2016 03 29
2016 02 18
1290569
Rengarenk kids & young furniture
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
20, 25, 26, 37
GÖKMENLER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Fevzi Çakmak Mh. Büsan özef Org.San. 3 Sk.
No:37 KaratayKonya (TR)
2015 12 04
2016 04 11
2016 03 03
1295247
SOFTWARE HERITAGE
9, 35, 38, 41, 42
INRIA, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET
EN AUTOMATIQUE, Domaine de Voluceau,Rocquencourt,BP 105F78153 Le Chesnay Cedex (FR)
2015 12 17
2016 05 23
2016 04 14
1300597
CFE: 28.05
1, 2, 11, 19, 21, 35, 36, 37, 39, 42
Limited liability company „GOLDEN TILE”, Mashynobudivna Str.
50Kyiv 03067 (UA)
2015 12 23
2016 08 16
2016 06 30
1301058
GENESIS
37
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,Seocho-guSeoul (KR)
2017 08 08
2017 09 18
2017 08 31
1301059
GENESIS
11
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,SeochoguSeoul (KR)
2017 08 08
2017 09 18
2017 08 31
1302586
KIX
9, 38, 42
c.a.p.e. IT GmbH, Schönherrstr. 809113 Chemnitz (DE)
2016 03 19
2016 08 29
2016 07 14
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1307130
CFE: 24.15.02, 28.05.00, 29.01.12 3, 5, 9, 10, 16, 35
Variant, Limited, ul. Kommuny d. 67, liter XRU-195030 SaintPetersburg (RU)
2017 05 26
2017 10 09
2017 09 21

1339178
CFE: 15.01.19, 26.01.16, 28.03.00
33
DONGYING TIANDILONG INDUSTRY&TRADE CO.,LTD., Middle
Of West Si Road,Dongying Distried,Dongying CityShandong (CN)
2017 01 19
2017 05 02
2017 04 13

1307416
VIVIENNE SABO
3
VIVIENNE COSMETIQUES, SAS, 81 rue RéaumurF-75002 PARIS (FR)
2016 01 20
2016 10 10
2016 09 01

1339253
M-Class
6, 7, 8
J. D. Theile GmbH & Co. KG, Letmather Straße 2658239
Schwerte (DE)
2016 10 05
2017 05 02
2017 04 13

1307439
WINBET ONLINE
CFE: 27.05.02, 29.01.13
28, 41, 42
”WIN BET ONLINE” EOOD, j. k. „Mladost 2”, „Sveti Kipriyan” Str.,Blok
292BG-1799 SOFIA (BG)
2017 06 19
2017 09 11
2017 08 24
1307513
BOSTON Seafood Restaurant
CFE: 03.09.01, 27.05.03
43
Limited liability company «BOSTON-KONSALT», d. 8, str. 1, pom. II,
kom. 1,Bolshoj Drovjanoj pereulokRU-109004 Moscow (RU)
2016 04 06
2016 10 10
2016 09 01
1307543
LYNX AUDITION
9, 10, 16, 35, 38, 41, 42, 44, 45
KRYS GROUP SERVICES, Les Hédauves-Avenue de ParisF-78550
BAZAINVILLE (FR)
2015 12 01
2016 10 10
2016 09 01
1310025
TENDENZ
18, 25, 35
”STAR ALLIANCE” LTD. ID 131256988, ul. „Vladaiska Reka” No. 8, el.
1,r-n PodujaneBG-1510 Sofia (BG)
2017 05 05
2017 09 18
2017 08 31
1311286
Adadila
CFE: 27.05.01
JINJIANG JIUFULONG SHOES CO.,LTD, No. 113 South
District,Yangmao Village,Chidian Town,Jinjiang
City,QuanzhouFujian (CN)
2017 06 09
2017 09 11

25

2017 08 24

1316728
DONA
29, 30, 32
BEMEX GmbH, Oberneuhofstrasse 5CH-6340 Baar (CH)
2017 04 25
2017 09 18
2017 08 31
1316897
AMPURBAN
CFE: 27.05.01
12
Beijing Chehejia Information Technology Co., Ltd., Room 312707,
Building 5,No. 1 Futong East Avenue,ChaoyangBeijing (CN)
2016 04 10
2016 12 05
2016 11 03
1325450
PENNTHIOL
5
CEREXAGRI, Parc St Christophe, Pôle Galilée 3-Niveau 110 avenue
de l’EntrepriseF-95863 Cergy Pontoise (FR)
2017 04 26
2017 05 29
2017 05 11
1327927
HOME ESSENTIALS
CFE: 25.05.25, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.13
7, 8, 11, 21
Action Service & Distributie B.V., Perenmarkt 15NL-1681 PG
Zwaagdijk (NL)
2017 04 04
2017 05 08
2017 04 20
1328705
HERMITAGE
35, 36, 37
HERMITAGE EUROPE LIMITED, 9, Vasili MichaelidiCY-3026
LIMASSOL (CY)
2016 02 12
2017 02 13
2017 01 26
1330139
CFE: 26.11.12, 28.05.00
9, 12, 37, 42
Joint Stock Company «Mil Moscow Helicopter Plant», Garshina str.,
26/1, Tomilino,Lyuberetsky districtRU-140070 Moscow region (RU)
2017 05 11
2017 08 28
2017 08 10
1331489
J/Speedy
CFE: 25.05.02
36
JCB CO., LTD., 5-1-22 Minami Aoyama,Minato-kuTokyo 107-8686 (JP)
2017 06 16
2017 09 11
2017 08 24
1334456
CFE: 02.09.14, 18.01.09, 26.01.04
36, 37
DAIMLER AG, Mercedesstraße 13770327 Stuttgart (DE)
2017 04 27
2017 05 29
2017 05 11

1339357
BEARS IN THE FOREST
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
1339359
AMARE
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
1339777
COOL MAMA
32, 33
Haslacher & Haslacher Immobilien & Patentverwaltungs GmbH,
Irlachstraße 31A-5303 Thalgau (AT)
2016 12 09
2017 05 08
2017 04 20
1339843
LUMIPHENOLS
1, 3
CASTER, 99 rue du Faubourg Saint HonoréF-75008 PARIS (FR)
2016 11 30
2017 05 08
2017 04 20
1339876
INVENT MEDICAL
CFE: 26.04.24, 27.05.24, 29.01.12
42
Invent Medical Group, s.r.o., Technologická 376/5CZ-708 00
Ostrava-Pustkovec (CZ)
2016 10 20
2017 05 08
2017 04 20
1339887
WANFUDA CHEMICAL INDUSTRY
CFE: 27.01.01, 28.03.00, 29.01.14
4
SHANDONG WANFUDA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD., Gangxiyi
Road West,Gangcheng Road South,Dongying Port Economic
Development Zone,Dongying CityShandong Province (CN)
2016 12 20
2017 05 08
2017 04 20
1339957
CFE: 28.03.00
40
CHANGZHOU HUA LI DA GARMENT GROUP CO.,LTD, No. 1108
Zhongwu RoadChangzhou (CN)
2016 12 20
2017 05 08
2017 04 20
1340138
CFE: 25.07.01, 26.11.12, 29.01.01
4, 37
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Galernaya Ul, 5,
Lit A RU-190000 St-Petersburg (RU)
2017 06 06
2017 08 28
2017 08 10
1340487
ManageEngine
9
ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED, Plot no.140, 151,
GST road,Estancia IT park,Vallanchery,Guduvanchery (post)
Kancheepuram Tamilnadu (IN)
2015 12 21
2017 05 08
2017 04 20
1341284
TI ORA
30
Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat 80NL-1011 DK
Amsterdam (NL)
2017 08 31
2017 10 02
2017 09 14
1341605
CFE: 05.07.15, 29.01.12
3
Oxalis Brands Limited, c/o Bvn Partners,Innovation Warehouse, 1 E
PoultryLondon, EC1A 9PT (GB)
2017 03 14
2017 05 15
2017 04 27
1341622
STARKS
CFE: 14.01.24, 26.01.06, 27.05.02
25, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Linkor Сentr”,
Ryabinovaya street, 44 RU-121471 Moscow (RU)
2016 09 05
2017 05 15
2017 04 27

2280
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1341693
TRANSAUTO
11
NINGBO ZHONGXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.,
Room 803, E Building, Kexin Mansion,No.655 Xueshi Rd,Yinzhou
DistrictNingbo (CN)
2017 01 09
2017 05 15
2017 04 27

1342839
KPF
CFE: 27.05.01
17
Cybrid Technologies Inc., NO. 369 Yegang Road,Wujiang Economic
& Development Zone,Suzhou215200 Jiangsu (CN)
2016 12 27
2017 05 22
2017 05 04

1341744
MEDODAR
CFE: 01.15.15, 27.05.08
4, 30, 31
”SUN BEE UKRAINE” Limited Liability Company, vul. Yuvileina, 1,s.
Antoniv,Skvyrstkyi r-nKyivska obl. 09052 (UA)
2016 12 15
2017 05 15
2017 04 27

1342840
V CUP
CFE: 27.03.01, 27.05.01, 28.03.00
21
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd., Fengxin East Road,Chaozhou
Avenue,ChaozhouGuangdong (CN)
2016 12 27
2017 05 22
2017 05 04

1341867
KERUI
CFE: 27.05.17
35
Shandong Kerui Group Holding Co., Ltd., Shengli Industrial
Park,Dongying CityShandong Province (CN)
2016 12 20
2017 05 15
2017 04 27

1343170
MUSSO
CFE: 27.05.17
12
SSANGYONG MOTOR COMPANY, 455-12 (Chilgoe-dong),Dongsakro,Pyeongtaek-siGyeonggi-do (KR)
2016 12 30
2017 05 29
2017 05 11

1341878
KAKHETI VALLEY COLLECTION
CFE: 02.01.20, 18.01.03, 19.01.01, 27.05.11, 29.01.12
33
”Alcoholic Drinks Company ALAVERDI” LTD, v. Chumlaki1519
Gurjaani region (GE)
2017 01 27
2017 05 15
2017 04 27

1343214
REÇBER
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9
REÇBER KABLO SANAYĪ VE TĪCARET LĪMĪTED ŞĪRKETĪ, Hadimköy
Yolu YeşilbayirKöy Girişi Arkas Karşisi Hadimköyİstanbul (TR)
2016 09 02
2017 05 29
2017 05 11

1342281
#ownie
16, 35, 41
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, MetroStrasse 140235 Düsseldorf (DE)
2017 05 15
2017 06 19
2017 06 01

1343257
REBLOZYL
5
Celgene Corporation, 86 Morris AvenueSummit, NJ 07901 (US)
2017 02 14
2017 05 29
2017 05 11

1342455
JAME
CFE: 27.05.17
8
Ningbo jame electrical appliance manufactured Co., Ltd., Xikou
Development Zone, Fenehua City315500 Zhejiang Province (CN)
2017 01 12
2017 05 22
2017 05 04
1342461
ROAD MARCH
CFE: 27.05.01
12
QINGDAO UNI-POWER TYRE CO., LTD., Rm405, No.66 Tokyo
Road,Qingdao Free Trade Zone,Qingdao, Shandong (CN)
2017 01 19
2017 05 22
2017 05 04
1342509
BASED ON INSIGHTS FROM INSTITUTE NATUR
SCIENCE
CFE: 01.03.15, 05.03.14, 16.03.15, 26.02.07, 27.05.08
16, 38, 42
DMK Baby GmbH, Henrich-Focke-Str. 428199 Bremen (DE)
2016 12 24
2017 05 22
2017 05 04
1342583
U.K.M. COLLECTION
MEHMET ENGİN, Merkez Mah.Muştu Sok. No.38
K:2Bahçelievlerİstanbul (TR)
2016 12 19
2017 05 22

25, 35

2017 05 04

1342635
SMOKER’S TTI
CFE: 03.07.17, 24.01.15
34
DISTRIBUCIÓN INTEGRAL DE TIENDAS, S.L., C/ Juan de la Cierva,
54Elche Parque IndustrialE-03203 ELCHE (ES)
2016 11 11
2017 05 22
2017 05 04
1342707
DELI’PAUSE
29
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société coopérative anonyme à directoire
et conseil de surveillance, 26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR
SEINE (FR)
2016 09 08
2017 05 22
2017 05 04
1342836
ND
CFE: 26.11.01
7
NINGBO DEYING PRECISION MACHINERY CO., LTD, Chaijia Village,
Xiaying Street,Yinzhou District,Ningbo CityZhejiang (CN)
2016 12 20
2017 05 22
2017 05 04
1342838
KISKA
35, 41, 42
Kiska Holding GmbH, St. Leonharder Straße 4A-5081 Anif (AT)
2016 11 09
2017 05 22
2017 05 04

1352248
SLEEPZONE
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 05 22
2017 10 09
2017 09 21
1353817
PALLAKELLE
5
Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., Polarisavenue 87NL2132 JH Hoofddorp (NL)
2017 08 24
2017 10 02
2017 09 14
1356987
CISTUS PHYTOPHARMA
5, 10, 35, 42, 44
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «ARTERIUM LTD», vul.
Saksahanskoho, 139m. Kyiv 01032 (UA)
2017 01 13
2017 08 07
2017 07 20
1357020
F1 EXPERIENCES
39, 41, 43
Formula One Licensing B.V., Beursplein 37NL-3011 AA
Rotterdam (NL)
2017 04 10
2017 08 07
2017 07 20
1357055
ACÔUSMA
CFE: 27.05.01
25
KOPYCHKO Viktoriia Arkadiivna, bulv. Lidersivskyi, bud. 5, kv.
155m. Odesa 65014 (UA)
2017 03 21
2017 08 07
2017 07 20
1357127
MADEINBERN.COM MADE IN BERN BEST OF SWIT‑
ZERLAND
CFE: 24.03.07, 24.17.04, 27.05.24
35, 36, 39, 41, 43, 44
BE! Tourismus AG, Thunstrasse 8CH-3005 Bern (CH)
2017 03 16
2017 08 07
2017 07 20
1357136
TIME
9, 12, 25
TIME SPORT INTERNATIONAL, Bâtiment Reflex,725 rue Aristide
BergesF-38340 VOREPPE (FR)
2017 04 11
2017 08 07
2017 07 20
1357154
SUBWAY
CFE: 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
29, 30, 32, 35, 43
Subway IP Inc., 700 S. Royal Poinciana Blvd.,Suite 500Miami
Springs FL 33166 (US)
2017 01 13
2017 08 07
2017 07 20
1357166
FORMULA 1 EXPERIENCES
39, 41, 43
Formula One Licensing B.V., Beursplein 37NL-3011 AA
Rotterdam (NL)
2017 04 10
2017 08 07
2017 07 20
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1357174
MINIMERGENCY
3
Arlington Specialties, Inc., P.O. Box 1353Arlington Heights IL
60006 (US)
2017 05 11
2017 08 07
2017 07 20
1357220
T
CFE: 26.03.18, 27.05.21
9, 12, 25
TIME SPORT INTERNATIONAL, Bâtiment Reflex,725 rue Aristide
BergesF-38340 VOREPPE (FR)
2017 04 11
2017 08 07
2017 07 20
1357842
JWM
CFE: 26.04.03
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
1357850
PINCH PROVISIONS
3, 5
Arlington Specialties, Inc., P.O. Box 1353Arlington Heights IL
60006 (US)
2017 05 11
2017 08 16
2017 07 27
1357852
M motionitalia
CFE: 26.01.24, 27.05.24
7, 10, 20
MOTION S.p.A., Via Biondini, 27I-47122 FORLI (FC) (IT)
2017 03 29
2017 08 16
2017 07 27

2281

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ, Fatih Sultan
Mehmet Mah. Balkan,Cad. No:47 Tepeüstü Ümraniyeİstanbul (TR)
2017 01 13
2017 08 21
2017 08 03
1358784
CT COUTUDI
CFE: 27.05.10
25
Quanzhou Yuying Garment Co.,Ltd., No.67, North Area,Junbian
Village,Yonghe Town,Jinjiang City,Quanzhou City362000 Fujian
Province (CN)
2017 04 20
2017 08 21
2017 08 03
1358791
BUBNOVSKY
10, 28, 35, 41, 42, 44
Bubnovsky Sergey Mikhailovich, ul. Saranskaya, d. 6,korp. 2, kv.
64RU-109156 Moskva (RU)
2017 03 27
2017 08 21
2017 08 03
1358817
RIANTICS
7, 37
Körber Logistics Systems GmbH, ln der Hub 2-861231 Bad
Nauheim (DE)
2017 04 20
2017 08 21
2017 08 03
1358827
CFE: 01.03.01, 28.03.00
29
DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., NORTH OF SHENGLI
BRIDGE,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2017 05 11
2017 08 21
2017 08 03

1357934
VILDAUNO
5
Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Piet Hein Building, Piet
Heinkade 107NL-1019 GM Amsterdam (NL)
2017 06 08
2017 08 16
2017 07 27

1358856
cotton club
CFE: 05.11.14, 26.01.01, 27.05.01, 28.05.00
5
COTTON CLUB INVESTMENT LLC, 1 st Lipovy per., vl. 4, g. Balashiha
d. Sobolikha RU-143985 Moscow obl. (RU)
2017 05 10
2017 08 21
2017 08 03

1357935
VILDAFORMIN
5
Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Piet Hein Building, Piet
Heinkade 107NL-1019 GM Amsterdam (NL)
2017 06 08
2017 08 16
2017 07 27

1358874
WIDIA GTD
7
Kennametal Inc., 1600 Technology Way,P.O. Box 231Latrobe PA
15650 (US)
2017 05 31
2017 08 21
2017 08 03

1357955
CFE: 03.01.02, 05.05.02, 24.01.03, 24.09.02,
25.01.06, 29.01.13
33
WIV Wein International AG, Burg Layen 155452 Rümmelsheim OT
Burg Layen (DE)
2017 05 26
2017 08 16
2017 07 27

1358903
CFE: 26.11.03, 29.01.01
18, 25
Tommy Hilfiger Licensing B.V., Stadhouderskade 6NL-1054 ES
Amsterdam (NL)
2017 06 02
2017 08 21
2017 08 03

1357958
sidenor
CFE: 27.05.09
6, 35, 40, 42
SIDENOR HOLDINGS EUROPA, S.A., Barrio Ugarte, s/nE-48970
Basauri (Bizkaia) (ES)
2017 01 19
2017 08 16
2017 07 27
1358583
c.c.n. cocoon
CFE: 27.05.10
18, 35
SAYIM TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Çobançesme Mah. Mithatpasa,Cad. Badem Sk. No: 11Yenibosna
Bahcelievler İstanbul (TR)
2016 11 21
2017 08 21
2017 08 03
1358669
EGT
CFE: 26.01.01, 26.02.03, 26.07.01, 26.11.12, 29.01.12
9, 28, 41
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 10 19
2017 08 21
2017 08 03
1358689
SCUDO SYSTEM
1
WINKLER SRL, Via Curtatone, 6I-20122 MILANO (MI) (IT)
2017 04 28
2017 08 21
2017 08 03
1358695
freshRuny
CFE: 27.05.02
3
FULYA KOZMETIK ISLAK MENDIL IMALAT VE PAZARLAMA
LIMITED SIRKETI, Osman Gazi Mah. KucukAyazma Cad.
No:17EsenyurtIstanbul (TR)
2016 12 14
2017 08 21
2017 08 03
1358731
Casper
CFE: 27.05.01, 29.01.04

9

1358994
READDY
readdy GmbH, Steckelhörn 1120457 Hamburg (DE)
2017 03 13
2017 08 28

9, 35, 39, 42
2017 08 10

1358996
My Original DOONY’S
CFE: 24.17.04, 26.01.04, 27.05.09, 29.01.13
30
VAMIX, naamloze vennootschap, Moutstraat 64B-9000 Gent (BE)
2017 05 23
2017 08 28
2017 08 10
1359002
CFE: 26.11.11, 26.13.25
18, 25, 28
SANLIUYIDU (FUJIAN) SPORTS GOODS CO., LTD., Jiangtou
Industrial Zone,Chendai Town,Jinjiang City362211 Fujian (CN)
2016 10 09
2017 08 28
2017 08 10
1359015
PROJECT Group
CFE: 27.05.10, 29.01.12
36, 37, 42
PROJECT Beteiligungen AG, Kirschäckerstr. 2596052 Bamberg (DE)
2017 02 21
2017 08 28
2017 08 10
1359016
PROJECT Investment Values for Generations
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
36, 37, 42
PROJECT Beteiligungen AG, Kirschäckerstr. 2596052 Bamberg (DE)
2017 02 21
2017 08 28
2017 08 10
1359023
VINITTO
33
CĒSU ALUS, AS, Aldaru laukums 1, Cēsu nov.CēsisLV-4101 (LV)
2017 05 16
2017 08 28
2017 08 10
1359118
Silver Breeze
CFE: 26.01.01, 27.05.13
33
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Firma „Disna”,
bulvar Druzhby narodivbudynok 14-16prymischennia 500m. Kyiv
01103 (UA)
2017 03 10
2017 08 28
2017 08 10

2282
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1359138
JOY FILLS
30
Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest Avenue,East
HanoverNew Jersey 07936 (US)
2017 06 12
2017 08 28
2017 08 10
1359189
SUNCLOFAZ
5
Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., Polarisavenue
87Hoofddorp (NL)
2017 03 07
2017 08 28
2017 08 10
1359214
Logisteed
35, 37, 39
Hitachi Transport System, Ltd., 2-9-2, Kyobashi,Chuo-kuTokyo
104-8350 (JP)
2017 05 11
2017 08 28
2017 08 10
1359214
Logisteed
35, 37, 39
Hitachi Transport System, Ltd., 2-9-2, Kyobashi,Chuo-kuTokyo
104-8350 (JP)
2017 05 11
2017 08 28
2017 08 10
1359259
EXCEET
9, 36, 38, 40, 42
exceet Group AG, Riedstrasse 1CH-6343 Rotkreuz (CH)
2016 12 21
2017 08 28
2017 08 10
1359278
Tauwell
CFE: 27.05.01
25
Quanzhou Licheng District Bai Shang Garment Co., Ltd, Number
23 Gulong road,Gudian community, Jinlong Street,Licheng
District, Quanzhou cityFujian Province (CN)
2017 04 24
2017 08 28
2017 08 10
1359390
DRIVER
9
SALOMON, 14 Chemin des CroiseletsF-74370 EPAGNY METZTESSY (FR)
2017 05 30
2017 08 28
2017 08 10
1359452
MENOVO
CFE: 25.03.03, 27.05.01
5
NINGBO MENOVO PHARMACEUTICAL CO., LTD., Room.1406,
Building 1,No.999, Yangfan. Rd. Hi-Tech District, Ningbo315000
Zhejiang (CN)
2017 01 12
2017 08 28
2017 08 10

Nr 6/2018

GREAT VISION INTERNATIONAL INC., 123 Renmin (M) Road,Unit
2809, Wuxi214002 Jiangsu (CN)
2016 12 13
2017 08 28
2017 08 10
1359618
MOOVEEZ
9, 16, 41
MOOVEEZ company a.s., U Golfu 644,Horní MěcholupyCZ-109 00
Praha 10 (CZ)
2017 01 25
2017 08 28
2017 08 10
1359627
SL SHEN LI
CFE: 02.09.14, 26.11.13, 27.05.01, 28.03.00
7
NINGBO DAHUA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD, Xiaodong
Industrial Zone,YuyaoZhejiang (CN)
2017 02 03
2017 08 28
2017 08 10
1359635
Lucky & Wild
CFE: 24.17.25, 27.05.02, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
2017 01 26
2017 08 28
2017 08 10
1359688
A ARLON
CFE: 26.01.18, 29.01.13
17
Arlon Graphics, LLC, 200 Boysenberry LanePlacentia CA
92870 (US)
2017 04 26
2017 08 28
2017 08 10
1359698
CW
CFE: 27.05.22
Shenzhen Guangwang Century Technology Co., Ltd.,
20 C, Tower B, Lvgem Square (NEO),6009 Shennan
Avenue,FutianShenzhen (CN)
2017 05 03
2017 08 28

38

2017 08 10

1359699
BONA
CFE: 01.05.01, 27.03.12, 28.03.00
10
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 28
2017 08 10

1359464
ERA
CFE: 27.05.17
17, 19, 20
YONGGAO CO., LTD., No. 2, Daixi Road,Huangyan Economic
Development ZoneTaizhou CityZhejiang Province (CN)
2017 03 16
2017 08 28
2017 08 10

1359760
TORTOISE
CFE: 03.11.11, 27.03.03
25
WISER WASH INC., 14735 GARFIELD AVEPARAMOUNT CA
90723 (US)
2017 06 08
2017 08 28
2017 08 10

1359534
Wiser Wash
40
WISER WASH INC., 14735 GARFIELD AVEPARAMOUNT CA
90723 (US)
2017 06 08
2017 08 28
2017 08 10

1359808
CW CYBER-LINK
CFE: 27.05.22
Shenzhen Guangwang Century Technology Co., Ltd.,
20 C, Tower B, Lvgem Square (NEO),6009 Shennan
Avenue,FutianShenzhen (CN)
2017 05 03
2017 08 28

1359556
Scotty
9, 35, 38, 39
Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 170839 Gerlingen (DE)
2017 04 28
2017 08 28
2017 08 10
1359585
ilahui
CFE: 25.03.01, 25.05.01, 28.03.00
3, 25, 35
Yiwu Hongchuang Investment Management Co., Ltd., 4/F, No. 128,
Shangcheng Avenue,Yiwu CityZhejiang Province (CN)
2017 02 02
2017 08 28
2017 08 10
1359587
HG
CFE: 26.04.18, 27.05.24
7
Shanghai Hugong Electric (Group) Co., Ltd, 7177 WaiQingSong
Hwy,Qingpu District201700 Shanghai (CN)
2017 05 03
2017 08 28
2017 08 10
1359593
TACKPIN
6
PEM Management, Inc., Suite 108,103 Foulk RoadWilmington DE
19803 (US)
2016 10 27
2017 08 28
2017 08 10
1359599
CFE: 26.03.23

NIRAN
1

38

2017 08 10

1359835
ThreadPro
CFE: 25.07.01, 26.04.04, 29.01.12
9
OSG CORPORATION, 3-22 Honnogahara,Toyokawa-shiAichi 4420005 (JP)
2017 03 29
2017 08 28
2017 08 10
1359884
VOVO
CFE: 27.05.01
11
CHAOZHOU JIAHAO PORCELAIN SANITARY WARE INDUSTRIAL
CO., LTD., Yuanlaoxi, Huxia Village,Fengxi District, Chaozhou
City521000 Guangdong Province (CN)
2017 06 01
2017 08 28
2017 08 10
1359925
REIDA
CFE: 27.05.17
FUJIAN REIDA PRECISION CO., LTD., No. 33, Jinzhou
North Road,Jinshan Developing Area,Cangshan
District,FuzhouFujian (CN)
2017 05 24
2017 08 28

14

2017 08 10
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1359926
HEDY
CFE: 27.05.17
10
GUANGZHOU HEDY GROUP CO., LTD., No. 4 Zhong Changfang,No.
63 Punan Road,Huangpu District,Guangzhou CityGuangdong (CN)
2017 05 24
2017 08 28
2017 08 10
1359929
ZILCH
CFE: 27.05.01
14, 25
SHENZHEN DEZHI TRADING CO.,LTD., Room B605 Building
6,Minle First Area,Minzhi Street Office,Longhua New
District,Shenzhen518000 Guangdong (CN)
2017 05 24
2017 08 28
2017 08 10
1359934
Rimo Adero
12
UAB „Patikima linija”, S. Lozoraičio g. 41LT-53228 Garliava,
Kauno r. (LT)
2017 05 17
2017 08 28
2017 08 10
1359935
ZIPPY MAT
CFE: 01.01.01, 26.11.03, 26.13.01, 27.05.02
28
JINJIANG SUN LIN ELETRONIC CO., LTD., Qiaotou Industrial
District,Anhai,Jinjiang362200 Fujian (CN)
2017 06 01
2017 08 28
2017 08 10
1359960
SportFriends
CFE: 18.07.09, 27.05.17
9, 35, 38, 41, 42, 45
Zlatevski Ljubisa, Dolna Banjica, ul. Fazanerija 1, br.96Gostivar (MK)
2016 11 24
2017 08 28
2017 08 10
1360002
MESSY GOES TO OKIDO
CFE: 04.05.05, 27.05.03, 29.01.13
9, 16, 28, 29, 30, 41
Squint Opera Ltd, 1-5 Vyner StreetLondon E2 9DG (GB)
2016 06 20
2017 08 28
2017 08 10
1360004
20 DiamonDs
CFE: 17.02.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2017 01 26
2017 08 28
2017 08 10
1360069
RAMEAX
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 03 08
2017 09 04
2017 08 17
1360080
PATCHWORK
35, 43
BRAND IDEA di Paolo Maccaferri & C. S.n.c., Via Paradigna, 38/
AI-43122 PARMA (IT)
2017 03 31
2017 09 04
2017 08 17
1360084
MARACEX
5
KALCEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 53LV-1057 Rīga (LV)
2017 05 24
2017 09 04
2017 08 17
1360126
digitmojo
3, 5, 10, 30
Shenzhen Digitmojo Technology Co., Ltd., Room 809, Building
A,Zhihui Innovation Centre, Qianjin Second Road, Xixiang
Street,Bao’an District, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 04 13
2017 09 04
2017 08 17
1360127
ORVIBO
CFE: 26.11.22, 27.05.01
9
Shenzhen Orvibo Electronic Co., Ltd., 7/F, Building A7,
Nanshan Zhiyuan,No. 1001 Xue Yuan Avenue,Nanshan
District,ShenzhenGuangdong (CN)
2017 05 23
2017 09 04
2017 08 17
1360143
SDET
7
Shandong Shendong Equipment Technology Co., Ltd, North
Side of Lidong Village Committee,Guodong Road, Guodian
Town,Licheng District, Jinan CityShandong Province (CN)
2017 06 01
2017 09 04
2017 08 17
1360164
CHANEL
9, 14, 18, 25
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2017 05 04
2017 09 04
2017 08 17

2283

1360179
CM-TONG
CFE: 27.05.17
38
Shenzhen CM-Tong Investment Co., Ltd., Room 709, 1B, Linye
Building,Meigang Road,Futian District,ShenzhenGuangdong
Province (CN)
2017 05 11
2017 09 04
2017 08 17
1360181
POIND
CFE: 26.04.18, 27.05.01
42
Shenzhen Aistor Information Storage Technology Co., Ltd.,
Rm 728, 729, 732, Floor 7, Building 1,Zhongxing Industrial City,
Chuangye Road,Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN)
2017 05 24
2017 09 04
2017 08 17
1360203
emotions GENUSS ERFAHREN am Millstätter See
CFE: 01.15.11, 26.11.13, 27.05.10, 29.01.12
12, 16, 25
Millstätter See Tourismus GmbH, Kaiser-Franz-Josef-Straße 49A9872 Millstatt am See (AT)
2017 03 08
2017 09 04
2017 08 17
1360222
Lifesense
CFE: 27.05.01
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.,
Zone A, No. 105, Dongli Road,Torch Development
District,ZhongshanGuangdong (CN)
2017 04 17
2017 09 04

9

2017 08 17

1360223
TD
CFE: 27.05.01
6
SHAN DONG TENGDA STAINLESS STEEL PRODUCTS CO., LTD, East
Side of Yikang Road,Economic Development Zone,Tengzhou
City277500 Shandong Province (CN)
2017 05 24
2017 09 04
2017 08 17
1360224
AZNAURI
CFE: 28.05.00, 28.19.00
33
GEORGIAN WINE HOUSE LLC, Village Zegaani1514 Gurjaani Region
(GE)
2017 04 06
2017 09 04
2017 08 17
1360233
Senyeek
CFE: 03.07.13, 27.03.11
9
Shenzhen Romoss Technology Co., Ltd., 4F, South Yu Yang
Building,No. 3 Qimin Rd., Songpingshan,Northern Section,Hi-Tech
Industrial Park, Nanshan DistrictShenzhen (CN)
2017 06 01
2017 09 04
2017 08 17
1360239
MINISTIL
11
BWT Aktiengesellschaft, Walter-Simmer-Strasse 4A-5310 Mondsee (AT)
2017 04 10
2017 09 04
2017 08 17
1360244
VARIMOUNT
6
PEM Management, Inc., 103 Foulk Road, Suite 108Wilmington DE
19803 (US)
2017 06 20
2017 09 04
2017 08 17
1360297
MaxiBridge
9, 17
ERNI Production GmbH & Co. KG, Seestrasse 973099 Adelberg (DE)
2017 05 19
2017 09 04
2017 08 17
1360408
RECOBBA
CFE: 26.04.18
25
DEMİRTAŞ TEKSTİL DERİ VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞIRKETİ, V Soganaga Mah.Sümbül Sinan Sok. (Katipsinan Camii
Arkasi)No:8/A Beyazit Eminönü FatihIstanbul (TR)
2017 04 10
2017 09 04
2017 08 17
1360411
VIRUXAN
5
Newport Pharmaceuticals Limited, A4, Swords Enterprise
Park,Feltrim RoadSwords, County Dublin (IE)
2017 05 12
2017 09 04
2017 08 17
1360414
EasiVac
Coloplast A/S, Holtedam 1DK-3050 Humlebaek (DK)
2017 04 27
2017 09 04

10
2017 08 17

2284
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1360454
RAUCH MY TEA
CFE: 05.07.11, 26.01.15, 27.05.24
30, 32
RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1A-6830 Rankweil (AT)
2017 05 02
2017 09 04
2017 08 17
1360480
Klara Cosmetics
3
KLARALINKS PTY LTD, 1/1 Akuna DrWilliamstown North VIC
3016 (AU)
2017 07 11
2017 09 04
2017 08 17
1360491
WINZUP
42
MEDIA TAB, Imm. Aboulkacem,21 rue Tarik Ibn Ziad,Appt. N°12,
2ème étage Gueliz, Marrakech (MA)
2017 05 25
2017 09 04
2017 08 17
1360500
CHESTERFIELD TUNED
34
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3CH-2000
Neuchâtel (CH)
2017 05 12
2017 09 04
2017 08 17

Nr 6/2018

1360970
BOOSTER PRECISION COMPONENTS
CFE: 26.01.01, 27.05.10, 29.01.15
7, 37, 40
Booster Precision Components GmbH, Wöhlerstraße 8-1060323
Frankfurt am Main (DE)
2017 03 10
2017 09 04
2017 08 17
1361056
Allotherm
Elantas GmbH, Abelstr. 4346483 Wesel (DE)
2017 06 08
2017 09 04

1
2017 08 17

1361074
CFE: 19.03.03, 24.15.01, 26.04.01, 29.01.05
5
EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38H-1106 Budapest (HU)
2017 05 26
2017 09 04
2017 08 17
1361106
HUMAGINE
5, 35, 41, 42, 44, 45
Celgene Corporation, 86 Morris AvenueSummit NJ 07901 (US)
2016 05 06
2017 09 04
2017 08 17

1360543
BRASSERIE LION
CFE: 03.01.01, 26.01.03, 26.11.14
32, 33, 43
Alexis Brabant, Rue Clos de Rambouillet 13,B-1410 Waterloo (BE);
Laurent de Volder, 7, Rue de Hagen L-8421 Steinfort (LU)
2017 05 29
2017 09 04
2017 08 17

1361149
Liysmona
CFE: 27.05.01
25
Shenzhen Simiao Trading Co., Ltd., Room 201, Building A,No.1
Qianwan One Road,Shenzhen-Hong Kong Cooperation
AreaShenzhen(Settled in Shenzhen QianhaiCommercial Secretary
Co., Ltd.) (CN)
2017 02 01
2017 09 11
2017 08 24

1360639
TASLY
CFE: 26.03.01, 27.05.01
5
Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd., Tasly Modern TCM
Garden,No.2 Pujihe East Road,Beichen District300410 Tianjin (CN)
2016 11 10
2017 09 04
2017 08 17

1361152
rb
CFE: 27.05.22, 29.01.04
25, 35
KEMAL BEYHAN, Nisanca Mah. Soganaga Cami Sk.
DaltabanYokusu Eris Han No:6/10 Beyazit/FatihIstanbul (TR)
2017 02 15
2017 09 11
2017 08 24

1360674
3 x Protect
CFE: 24.01.03, 24.17.05, 26.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
1, 17, 19
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 05 04
2017 09 04
2017 08 17

1361167
QUANTUM
CFE: 26.11.13, 27.05.03
33
Domaine Boyar International EAD, Marinkovitza Str. 2B, 1st
FloorBoianaBG-1618 Sofia (BG)
2017 05 10
2017 09 11
2017 08 24

1360724
CFE: 19.03.03, 24.15.01, 29.01.12
5
EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38H-1106 Budapest (HU)
2017 05 26
2017 09 04
2017 08 17

1361261
amalink
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Fangweida Technology Co., Ltd, 2nd floor, D Building,
B block,New Yongfeng Industrial Zone,Baiyun New Village,
Shanghenglang,Longhua town, Baoan district518000 Shenzhen
City, Guangdong Province (CN)
2017 05 24
2017 09 11
2017 08 24

1360781
Family recipes
CFE: 02.09.01, 09.03.05, 27.03.15, 29.01.13
30
SANTA RITA COMPANY, LLC, NABEREZHNAIA SEMIONOVSKAYA,
DOM 2/1, STROENIE 1,POMESCHENIE VII, OFFICE 1, RU-105094
MOSCOW (RU)
2017 04 12
2017 09 04
2017 08 17
1360784
AA
CFE: 26.11.09, 27.05.01
9, 12, 35
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., No.5 Aima Road,South
Zone of Jinghai,Economic Development ZoneTianjin (CN)
2016 11 14
2017 09 04
2017 08 17

1361262
APOFRUIT
CFE: 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13
APOFRUIT ITALIA-SOC. COOP. AGRICOLA, Viale della
Cooperazione, 400I-47522 CESENA (FC) (IT)
2017 04 13
2017 09 11

31
2017 08 24

1360813
AMPHORA
29, 30
AKCINĖ BENDROVĖ „PIENO ŽVAIGŽDĖS”, Perkunkiemio g. 3LT12127 Vilnius (LT)
2017 05 08
2017 09 04
2017 08 17

1361265
NB NIBBI
CFE: 26.01.24, 27.05.22
4, 7, 12
GUANGZHOU NIBI VEHICLE PRODUCTS CO., LTD., A81F-201,
Yifeng International Trade City,No. 689, Sicha Road, Baiyun
District,Guangzhou CityGuangdong Province (CN)
2017 06 01
2017 09 11
2017 08 24

1360890
EURO 2020 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 24, 26, 27,
28, 29, 30, 34, 39, 40, 41, 44, 45
Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Route de
Genève 46CH-1260 Nyon (CH)
2017 03 15
2017 09 04
2017 08 17

1361295
CFE: 01.01.01, 05.05.20, 25.07.01, 26.01.16, 29.01.15
43
Orange Restaurants Brands Limited, 2 Riga Feraiou Street,Limassol
Center, Block B,6th floor, Office 601CY-3095 Limassol (CY)
2017 03 14
2017 09 11
2017 08 24

1360926
NEIRATAX
CFE: 28.05.00
5, 30
KALCEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 53LV-1057 Rīga (LV)
2016 10 10
2017 09 04
2017 08 17

1361320
SILVER FOX
12
RAYTHEON COMPANY, 870 WINTER STREETWALTHAM MA
02451 (US)
2017 07 12
2017 09 11
2017 08 24

1360940
IRISATED
CFE: 26.01.16, 26.15.01, 28.03.00
1
EASTAR HOLDING GROUP CO.,LTD., No.98 Yongxin Road,Shengtuo
Town,Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2016 12 20
2017 09 04
2017 08 17

1361331
CFE: 26.01.03, 29.01.13
35
WIKOLIA INVESTMENTS LIMITED, Arch.Makariou III & Vyronos,P.
Lordos Center, Block B,1st floor Flat/Office 103,NeapoliCY-3105
Limassol (CY)
2017 04 12
2017 09 11
2017 08 24
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1361346
CFE: 01.15.05, 28.05.00, 29.01.12
9
limited liability company „KTM-Service”, office 112, Zemetsa st.,
26BRU-443052 Samara (RU)
2017 02 07
2017 09 11
2017 08 24
1361367
allnex The Coating Resins Company
CFE: 26.11.01, 27.05.04, 29.01.15
1, 2
Allnex IP Sarl, 76, Grand-RueL-1660 LUXEMBOURG (LU)
2017 02 24
2017 09 11
2017 08 24
1361387
MY PROXY
9
CODIR, Avenue de Paris, Les HédauvesF-78550 BAZAINVILLE (FR)
2017 04 18
2017 09 11
2017 08 24
1361410
FLEXIGUM
CFE: 15.01.21, 26.04.02, 27.05.24, 28.09.00, 29.01.13
BITUM LTD, 4 Hayetzira St,P.O.B 10175Hayfa Bay (IL)
2017 04 03
2017 09 11

17
2017 08 24

1361413
JWM lock
CFE: 27.05.01
9
ShenZhen JWM Electronics Co., Ltd., Floor 7, Jianghai Industrial Zone,No.
7 Yonghe Road,Bao’an District,ShenzhenGuangdong Province (CN)
2017 05 11
2017 09 11
2017 08 24
1361414
GARDTECH
CFE: 03.13.01, 27.05.02
11
Ningbo Vertak Imp. & Exp. Co., Ltd., Room 516, Building 5,No. 22,
Henghe Road,Beilun District,Ningbo CityZhejiang Province (CN)
2017 05 12
2017 09 11
2017 08 24
1361423
PENN AUTO
CFE: 26.03.02, 27.05.10
12, 42
PEM Management, Inc., Suite 108,103 Foulk RoadWilmington DE
19803 (US)
2016 09 30
2017 09 11
2017 08 24
1361464
MAGNESOL
5, 32
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 02 21
2017 09 11
2017 08 24
1361479
Machinist
25, 35
ABDÜLKADİR KARŞIYAKA, Mehmet Nesih Özmen Mah.Yüksek Sok.
No:9 Kat:3 GüngörenIstanbul (TR)
2017 05 17
2017 09 11
2017 08 24
1361495
SZ-AISTOR
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Aistor Information Storage Technology Co., Ltd.,
Room 1908, China Oil Mansion,Nanshan Street, Nanshan
District,Shenzhen Guangdong (CN)
2017 05 23
2017 09 11
2017 08 24
1362501
CFE: 01.01.01, 03.02.13, 26.01.03
25
Jinjiang Mingwei Shoes Co., Ltd., Sanguangtian Industrial
Zone,Meiling Street,Jinjiang City,Quanzhou CityFujian
Province (CN)
2017 06 19
2017 09 18
2017 08 31
1362505
BIOWIN INTEGRATED SOLUTIONS
1, 5, 31
Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa 2-chome,ChuokuTokyo 104-8260 (JP)
2017 05 10
2017 09 18
2017 08 31
1362509
JWJ
CFE: 27.05.17
11
Chen Xiaorong, Room 405, Building 7,No. 328 Lucheng
Road,Wenzhou CityZhejiang Province (CN)
2017 06 13
2017 09 18
2017 08 31
1362520
FF 1976
CFE: 27.05.11
9
Yiwu Chaolan Hardware Firm, No. F2-14192 Shop, International
Trade City,China Commodity City, Yiwu, JinhuaZhejiang (CN)
2017 06 13
2017 09 18
2017 08 31

2285

1362522
CFE: 28.03.00
7
Shandong Shendong Equipment Technology Co., Ltd, North
Side of Lidong Village Committee,Guodong Road, Guodian
Town,Licheng District, Jinan CityShandong Province (CN)
2017 06 14
2017 09 18
2017 08 31
1362557
KING STANDARD
CFE: 24.09.03
31
KIKU Srl-GmbH, Via Lamm, 23/cI-39057 Appiano/Cornaiano
(BZ) (IT)
2017 04 05
2017 09 18
2017 08 31
1362590
CT DRIVE
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7, 9
CT Investments s.r.o., Komarnicka 28SK-821 03 Bratislava (SK)
2017 06 06
2017 09 18
2017 08 31
1362704
HAIR JAM
3
KARATAŞ KOZMETİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Kavaklı Mah.İstanbul Cad. No:6Beylikdüzüİstanbul (TR)
2017 04 25
2017 09 18
2017 08 31
1362713
kapika
CFE: 03.05.01, 27.05.01, 29.01.12
25, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „FABRIKA
OBUVI”, ul. Marshala Fedorenko, d. 3, str. 1, RU-125599 Moskva (RU)
2017 06 07
2017 09 18
2017 08 31
1362730
BLASTER
28
SALOMON, 14 Chemin des CroiseletsF-74370 EPAGNY METZTESSY (FR)
2017 06 09
2017 09 18
2017 08 31
1362792
SOLARGIS
CFE: 25.03.03, 26.04.06, 29.01.14
38, 42
Solargis s. r. o., Milana Marečka 3SK-841 07 Bratislava (SK)
2017 04 13
2017 09 18
2017 08 31
1362853
Bing Guang
CFE: 28.03.00
3, 7, 8
Fujian province Bingguang Stone Tool Technology Co., Ltd., Unit
10, 2/F, Building 5,Wujin Jiancai Pifa Shichang,Wuliu Yuanqu,
Heshang Town,Changle, FuzhouFujian Province (CN)
2017 06 28
2017 09 18
2017 08 31
1362885
Triniti
32
UAB „MV GROUP Asset Management”, J. Jasinskio g. 16 FLT-03163
VILNIUS (LT)
2017 06 20
2017 09 18
2017 08 31
1362887
OUTRACE
CFE: 27.05.01
11
OUTRACE Science & Technology PLC., Industrial Park,
Gao’anJiangxi (CN)
2017 06 28
2017 09 18
2017 08 31
1362888
CFE: 28.03.00
3, 25, 35
Jinjiang Mingwei Shoes Co., Ltd., Sanguangtian Industrial
Zone,Meiling Street,Jinjiang City,Quanzhou CityFujian
Province (CN)
2017 06 28
2017 09 18
2017 08 31
1362889
OLMITA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6,SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 05 22
2017 09 18
2017 08 31
1362899
SMARTMAT
17
Limited liability company „Autoplastic”, derevnya
IvantsevoIvanovskiy rayonRU-153504 Ivanovskaya oblast (RU)
2017 06 16
2017 09 18
2017 08 31
1362961
SKYPORTS
9
ELINCHROM SA (ELINCHROM LTD), Avenue de Longemalle 11CH1020 Renens (CH)
2017 05 30
2017 09 18
2017 08 31

2286

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1363031
CREATIVE
CFE: 03.07.03, 27.05.02, 28.03.00
21
FUJIAN QUANZHOU CREATIVE GROUP CO., LTD, Dingqian Dayang
Development Area,Longxun Town,Dehua Quanzhou City352600
Fujian Province (CN)
2017 03 13
2017 09 18
2017 08 31
1363268
BE FREE by Leasys
CFE: 27.05.01, 29.01.13
35, 36, 39
LEASYS S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200I-10135 TORINO (IT)
2017 04 06
2017 09 25
2017 09 07
1363279
MOKARABIA
CFE: 01.15.11, 02.01.16, 04.05.02, 05.07.01, 11.03.01
30, 43
Caravel Trading Ltd, Unit 1, Moor Mead Road,St. Margaret’s
Business CentreTwickenham, London TW1 1JS (GB)
2017 07 31
2017 09 25
2017 09 07
1363285
FLITE TECHNOLOGY
16
Arlon Graphics, LLC, 200 Boysenberry LanePlacentia CA 92870 (US)
2017 03 01
2017 09 25
2017 09 07
1363298
YIPAK
CFE: 24.07.23, 24.13.01, 27.05.17
16
Anqing Yipak Packaging Material Co., Ltd, No. 13, Liuji Industrial
ParkDevelopment Zone,Anqing CityAnhui Province (CN)
2017 05 03
2017 09 25
2017 09 07
1363313
S SELECTUM LUXURY RESORT BELEK
CFE: 24.01.05, 24.09.05, 29.01.12
39, 41, 43
ADALI OTELCİLİK TURİZM TİCARET A.Ş., Güzeloba Mah. 2190 Sokak
No. 1-101Muratpaşa/Antalya (TR)
2017 06 08
2017 09 25
2017 09 07
1363422
CT CHAIN
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7
CT Investments s.r.o., Komarnicka 28SK-821 03 Bratislava (SK)
2017 06 06
2017 09 25
2017 09 07
1363454
Mo
CFE: 27.05.01, 29.01.15
9, 35, 38
Igor G. Mikhailov, ul. Kizhevatova, d. 17, kv. 138RU-440031 Penza (RU)
2017 03 17
2017 09 25
2017 09 07
1363460
ACCESS TO HEALTHCARE Coloplast Partnership
Programme
CFE: 26.13.25, 29.01.12
16, 36, 41
Coloplast A/S, Holtedam 1DK-3050 Humlebaek (DK)
2017 04 27
2017 09 25
2017 09 07
1363479
elta mD
CFE: 27.05.10
3, 5
Elta MD, Inc., 2055 Luna Road, Suite 126Carrollton TX 75006 (US)
2017 07 19
2017 09 25
2017 09 07
1363516
capelli SPORT
41
GAGB LLC, 3 Empire Blvd.South Hackensack NJ 07606 (US)
2017 05 30
2017 09 25
2017 09 07
1363517
uğurteks
CFE: 26.04.19, 27.05.01, 29.01.13
24
UĞURTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi,İsmet Paşa Mahallesi, 6. Sokak,
No: 4Çerkezköy Tekirdağ (TR)
2017 04 11
2017 09 25
2017 09 07
1363531
DNT
CFE: 26.04.05, 27.05.07, 29.01.12
2
DAI NIPPON TORYO CO., LTD., 1-124, Nishikujo
6-chome,Konohana-ku,Osaka-shiOsaka 554-0012 (JP)
2017 05 25
2017 09 25
2017 09 07
1363618
RAMLADIO
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 07 03
2017 09 25
2017 09 07

Nr 6/2018

1363619
TADILECTO
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 06 14
2017 09 25
2017 09 07
1363688
ISANA
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.10
3, 5, 8, 10, 21, 25, 35
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 1630938
Burgwedel (DE)
2016 12 23
2017 09 25
2017 09 07
1363726
Strasser
1, 17, 19
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühleneschweg 649090
Osnabrück (DE)
2017 05 05
2017 09 25
2017 09 07
1363731
WIDER WORLD
9, 16, 41, 42
Pearson Education Limited, 80 StrandLondon WC2R 0RL (GB)
2017 05 16
2017 09 25
2017 09 07
1363733
CFE: 08.01.19, 25.01.06, 28.05.00, 29.01.12
29
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTJU
„Molochnoe delo”, ul. Krasnosolnechnaya, dom 5ARU-111622
Moscow (RU)
2017 04 24
2017 09 25
2017 09 07
1363750
CELLSTREAM
9, 10
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 25064293 Darmstadt (DE)
2017 06 02
2017 09 25
2017 09 07
1363753
Helix CHEESE
CFE: 27.05.03, 29.01.12
29
MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Kocatepe
Mah.Megacenter A Blok No. 1243-1250 034Istanbul (TR)
2017 06 12
2017 09 25
2017 09 07
1363803
Aristo
3, 5, 44
ARISTO PHARMA GMBH, Wallenroder Str. 8-1013435 Berlin (DE)
2017 06 22
2017 09 25
2017 09 07
1363816
GLACIER BREEZE
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 07 10
2017 09 25
2017 09 07
1363823
HYTJ
CFE: 26.01.18
9
ZHENJIANG HUAYIN INSTRUMENT AND ELECTRICAL EQUIPMENT
CO. LTD., East of Baoqiao town,Yangzhong CityJiangsu
Province (CN)
2016 12 26
2017 09 25
2017 09 07
1363840
PIZZA PAPA JOHN’S BETTER INGREDIENTS. BET‑
TER PIZZA.
30, 39, 43
Papa John’s International, Inc., 2002 Papa John’s
BoulevardLouisville KY 40299 (US)
2017 04 07
2017 09 25
2017 09 07
1363914
Mondo Graniti
19
Peter Geiger, Regensburger Strasse 16092318 Neumarkt (DE)
2017 07 17
2017 09 25
2017 09 07
1364005
EED TRANSMISSION
CFE: 27.05.01
7
Hangzhou Xingda Machinery Co.,Ltd, Xinwan industry
zone,Xiaoshan,Hangzhouzhejiang (CN)
2017 06 13
2017 09 25
2017 09 07
1364013
Joyoung
CFE: 25.03.01, 27.05.24
7, 9, 11, 21
JOYOUNG COMPANY LIMITED, NO.999 MEILI ROAD,HUAIYIN
DISTRICT,JINAN CITY250000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2017 06 28
2017 09 25
2017 09 07
1364088
Kenner
7, 9, 11
T.N. ROZALINDE, SIA, Mūrmuižas iela 14aLV-4201 Valmiera (LV)
2017 04 18
2017 09 25
2017 09 07
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1364095
e.Do
CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
7, 9, 41
Comau S.p.A., Via Rivalta, 30I-10095 GRUGLIASCO (TO) (IT)
2017 04 07
2017 09 25
2017 09 07
1364110
Cafelux
CFE: 01.15.11, 11.03.04, 27.05.07, 29.01.13
30
BAKGÖRLER GIDA TURİZM TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED, Fatih Sultan Mehmet Blv. No. 94/1Nilüfer Bursa (TR)
2017 04 20
2017 09 25
2017 09 07
1364177
IRISATED
CFE: 26.04.02, 27.05.24, 28.03.00
1
EASTAR HOLDING GROUP CO.,LTD., No.98 Yongxin Road,Shengtuo
Town,Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2017 07 06
2017 09 25
2017 09 07
1364179
EASTAR
CFE: 26.01.01, 26.13.25, 28.03.00
1
EASTAR HOLDING GROUP CO.,LTD., No.98 Yongxin Road,Shengtuo
Town,Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2017 07 06
2017 09 25
2017 09 07
1364228
1 ONE
CFE: 27.05.02, 27.07.02
1
WINKLER SRL, Via Curtatone, 6I-20122 MILANO (MI) (IT)
2017 04 28
2017 09 25
2017 09 07
1364295
ATLANTIDE
CFE: 27.05.01
9, 42
EUROINFORMATICA SRL, Via Traversa del Beccarello, 4I-59100
PRATO (IT)
2017 04 19
2017 09 25
2017 09 07
1364298
CMPC
J. P. SÁ COUTO, SA, RUA DA GUARDA, 675P-4455-466
PERAFITA (PT)
2017 06 09
2017 09 25

9
2017 09 07

1364335
RC REPORT COLLECTION
CFE: 05.13.01, 27.05.22
25
Report Collection Inc., 18 West 40th Street, Suite 25New York NY
10018 (US)
2017 07 12
2017 09 25
2017 09 07
1364340
veloup!
CFE: 24.17.04, 27.05.01
12
Beijing Tsinova Technology Co., Ltd., CG05-244, 1F, Building #1,No.
8, Zhongguancun East Road,Haidian District100083 Beijing (CN)
2017 07 06
2017 09 25
2017 09 07
1364447
Signat
9, 16, 19, 40, 42, 45
ALTRAD plettac assco GmbH, Daimlerstrasse 258840 Plettenberg (DE)
2017 02 16
2017 09 25
2017 09 07
1364474
DEMMERS TEAHOUSE
CFE: 07.01.24, 27.01.12, 27.05.24, 29.01.12
21, 30, 35, 43
Demmer GmbH, Karl-Tornay-Gasse 34A-1230 Wien (AT)
2017 02 08
2017 09 25
2017 09 07
1364483
mapp digital
CFE: 27.05.10, 29.01.04
35, 38, 42
Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 3380335
München (DE)
2017 04 03
2017 09 25
2017 09 07
1364489
CFE: 09.01.01, 09.03.01, 29.01.12
23, 24, 25
Joint Venture „UZTEX Tashkent” LLC, 3 Sogdiana str.,Sergeli3Tashkent city (UZ)
2017 02 21
2017 09 25
2017 09 07
1364495
KTM 600
CFE: 01.15.05, 28.05.00, 29.01.12
9
limited liability company „KTM-Service”, office 112, Zemetsa st.,
26BRU-443052 Samara (RU)
2017 03 27
2017 09 25
2017 09 07

2287

1364535
IVYsafe
CFE: 27.05.01, 29.01.12
6, 9, 35
HMK SATIŞ DESTEKLEME ÜRÜNLERİ İMALAT İTHALAT İHRACAAT
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Ambarhdere Yolu,Lotus
World Avm,No.6, K.-l, Beşiktaşİstanbul (TR)
2017 04 18
2017 09 25
2017 09 07
1364648
momento
CFE: 26.01.01, 26.05.01
AB Momento, Kungsvägen 68SE-642 34 Flen (SE)
2017 06 28
2017 09 25

7, 8
2017 09 07

1364658
XI DING
CFE: 28.03.00
43
Gao Defu, B31, Haichangshui City, Donggang, No. 49 Haizhiyun
Road,Zhongshan District,DalianLiaoning (CN)
2017 05 25
2017 09 25
2017 09 07
1364660
bonhorse
CFE: 27.05.01
7
ZHEJIANG BAOYU SEWING MACHINE CO., LTD., No. 2299
Jingzhong Road,Jiaojiang,TaizhouZhejiang Province (CN)
2017 07 06
2017 09 25
2017 09 07
1364689
Babsy
CFE: 27.05.01
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol.s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2017 03 15
2017 10 02
2017 09 14
1364690
TOPSAN
CFE: 27.05.02, 29.01.12
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol.s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2017 03 15
2017 10 02
2017 09 14
1364691
SanoCid
CFE: 27.05.17, 29.01.03
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol.s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2017 03 15
2017 10 02
2017 09 14
1364709
LUCION
CFE: 27.01.01, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.12
36
SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD,
No. 166 Jiefang Road,Lixia District,Jinan City250000 Shandong
Province (CN)
2017 06 13
2017 10 02
2017 09 14
1364715
ninova innovative ideas
CFE: 27.05.10, 29.01.12
9
MERPA BİLGİ İŞLEM LİMİTED ŞİRKETİ, Altıntepsi MahallesiÖztekin
Cad. no: 26/1Bayrampaşaİstanbul (TR)
2017 05 16
2017 10 02
2017 09 14
1364754
ROCKLAND
18
Fox Luggage, Inc., 5353 E. Slauson AvenueCommerce CA
90040 (US)
2017 07 22
2017 10 02
2017 09 14
1365138
PANTRITIONKITCHEN
43, 44
Celgene Corporation, 86 Morris AvenueSummit NJ 07901 (US)
2017 06 30
2017 10 02
2017 09 14
1365139
TTT-auto
CFE: 27.01.01, 29.01.12
12, 35
TTT OTOMOTİV NAKLİYAT İÇ VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ., Fevzi Çakmak Mh.
Büsan 4,San. Sit. 10670 Sk. No:6Karatay Konya (TR)
2017 05 22
2017 10 02
2017 09 14
1365196
APATAMAS
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1 rue de la Division
LeclercF-67290 PETERSBACH (FR)
2017 07 06
2017 10 02

33

2017 09 14
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1365201
UNIBOT
7, 9, 11
ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., Changqiao Town,Wuzhong
District,SuzhouJiangsu Province (CN)
2017 04 04
2017 10 02
2017 09 14

1365551
sariyer karaköy börekçisi
CFE: 26.07.25, 27.05.01, 29.01.01
Ömer Turhan, Kranenbruch 441366 Schwalmtal (DE)
2017 02 21
2017 10 09

1365207
FOLIXIDIL
CFE: 02.09.12, 24.15.02
3, 5
VOLOSHYN SERGII, vul. Akademika Tupoleva, 17, kv. 27Kyiv
04128 (UA)
2017 03 07
2017 10 02
2017 09 14

1365566
ODZACAR GRLA NEGRO
CFE: 27.05.02, 29.01.13
30
Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Požeška 65b11030 Beograd (RS)
2017 05 25
2017 10 09
2017 09 21

1365220
Aqseptence Group
CFE: 01.15.15, 26.04.09, 29.01.13
6, 7, 9, 11, 37, 42
Aqseptence Group GmbH, Passavant-Geiger-Strasse 165326
Aarbergen (DE)
2016 11 02
2017 10 02
2017 09 14

1365575
YAOLAN
CFE: 27.05.01, 28.03.00
28
Shenzhen Yaolan Child Technology Co., Ltd., Unit 8, 20th
Floor,Changhong Technology Building,No. 18, Road 12 of Keji
South,Yuehai Street,Nanshan DistrictShenzhen (CN)
2017 02 07
2017 10 09
2017 09 21

1365228
Smart Navi
7, 9
Ecovacs Robotics Co., Ltd, Changqiao Town,Wuzhong
District,Suzhou215168 Jiangsu Province (CN)
2017 02 01
2017 10 02
2017 09 14
1365292
DEKENOR
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 06 08
2017 10 02
2017 09 14
1365294
LAMEGO
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 06 08
2017 10 02
2017 09 14
1365295
LEPON
7
JIANGSU NIPPON TOOLS CO., LTD, Group 1, RuYi Village,Lvsigang
Town,Qidong City,NantongJiangsu (CN)
2017 07 06
2017 10 02
2017 09 14
1365383
FLEXTRAK FT 12
28
SALOMON SAS, 14 Chemin des CroiseletsF-74370 EPAGNY METZTESSY (FR)
2017 06 27
2017 10 02
2017 09 14
1365389
EquityRT
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 42
Rasyonet Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi, İtü Ayazağa
Kampüsü KoruyoluArı Teknokent 3 Kat. 2 No. 203 Maslakİstanbul (TR)
2017 05 08
2017 10 02
2017 09 14
1365406
CONSTANT
CFE: 27.05.01
9
Lyu Chengjun, Hutian Village,Chenzhai Town,Zhuji CityZhejiang
Province (CN)
2017 02 02
2017 10 02
2017 09 14
1365449
HILDEBERG merging taste and beauty
CFE: 02.03.01, 06.19.05, 11.03.02, 26.04.06, 26.07.05
33
GAS Familia, s.r.o. Stará L’ubovňa, Prešovská 8SK-064 01 Stará
L’ubovňa (SK)
2017 04 24
2017 10 02
2017 09 14
1365531
NEOCIDE
3, 5
Neofyt spol. s r.o., Stříbrná Skalice 442CZ-281 67 Stříbrná Skalice (CZ)
2017 03 13
2017 10 09
2017 09 21
1365536
WEIDY
9
SHENZHEN WEIDY INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD., Room
506-508, Floor 5,New Asia Taigu Mall,Intersection of Zhenzhong
and Zhonghang Road,Futian District, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 02 02
2017 10 09
2017 09 21
1365538
Riding Tribe
CFE: 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01
9, 25, 28
ZHONGSHAN HONGXU DAILY PRODUCTS CO., LTD., NO. 148152, GUANGCHENG ROAD,JIXI, XIAOLAN TOWN,ZHONGSHAN
CITYGUANGDONG PROVINCE (CN)
2017 02 23
2017 10 09
2017 09 21

30, 35, 43
2017 09 21

1365582
HEPPO
CFE: 27.05.17
5
Suzhou Hengxiang Import & Export Co.,Ltd., 18F.,International
Economy and Trade Building,1638 Xihuan Road, Jinchang
District,Suzhou215008 Jiangsu (CN)
2017 05 11
2017 10 09
2017 09 21
1365612
Z ZTARX
CFE: 01.15.03, 26.01.01, 27.05.24
11
ZTARX CORPORATION LIMITED, Unit 308C, Building 3,No. 108
Huarong Road, Gaofeng Community, Dalang Street,Longhua New
District, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 07 03
2017 10 09
2017 09 21
1365664
CFE: 26.07.25, 28.03.00
19
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd, Taiping Development
Zone,Xi Qiao Town, Nanhai District,Foshan City528211
Guangdong Province (CN)
2017 07 12
2017 10 09
2017 09 21
1365682
PROflame Let’s start the fire together EXPERT
CFE: 01.15.05, 26.11.08, 27.05.10, 29.01.13
4, 11, 21, 34
UAB „Monada LT”, Raudondvario pl. 76 LT-47182 Kaunas (LT)
2017 05 29
2017 10 09
2017 09 21
1365692
CFE: 26.01.01, 28.03.00
19
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd, Taiping Development
Zone,Xi Qiao Town, Nanhai District,Foshan City528211
Guangdong Province (CN)
2017 07 12
2017 10 09
2017 09 21
1365724
A
CFE: 05.03.13, 27.05.21
9
PROVENCE TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD, Room 7A,
Seascape Plaza,No. 18 Taizi Road, Shekou,NanshanShenzhen (CN)
2017 04 04
2017 10 09
2017 09 21
1365736
Nature Dent
CFE: 28.19.00
5, 30
Master Foodeh Food Industries Co., No. 54, 29th Alley,Asad Abadi
st.,Yousef AbadTehran (IR)
2017 02 21
2017 10 09
2017 09 21
1365764
GEREP
CFE: 24.13.05, 26.04.03, 29.01.12
GEREP Maschinenbau GmbH, Alter Postweg 1029556
Suderburg (DE)
2017 05 19
2017 10 09

7, 12
2017 09 21

1365767
I’M MATTE
CFE: 26.11.03
20, 24, 35
FLEXFOR S.R.L., Corso della Repubblica, 19I-47121 FORLI (FC) (IT)
2017 04 27
2017 10 09
2017 09 21
1365779
SYMBOLS
3
Troll Cosmetics GmbH, Weidachstraße 20A-6858 Schwarzach (AT)
2017 06 01
2017 10 09
2017 09 21
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1365789
JINHAI
CFE: 01.05.15, 26.13.25, 29.01.13
1
Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd., East of
Chengkou Town,Wuli County,Binzhou CityShanDong Province (CN)
2017 07 06
2017 10 09
2017 09 21
1365837
Forelli
CFE: 04.05.03, 27.05.01, 29.01.12
25
ALKAN AYAKKABI VE DERİ MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Eski Edirne AsfaltıFenertepe Mevkii No:
1176ArnavutköyTR-34285 İstanbul (TR)
2017 06 20
2017 10 09
2017 09 21
1365838
AMFORA
29, 30
AKCINĖ BENDROVĖ „PIENO ŽVAIGŽDĖS”, Perkunkiemio g. 3LT12127 Vilnius (LT)
2017 06 26
2017 10 09
2017 09 21
1365859
poe poe
CFE: 05.07.01, 26.01.01, 26.11.05, 27.05.01
35, 41, 43
Industriale food s.r.o., Skryjova 1606/8CZ-614 00 Brno (CZ)
2017 03 15
2017 10 09
2017 09 21
1365877
RIANTICS KÖRBER SOLUTIONS
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.13
7, 37
Körber Logistics Systems GmbH, In der Hub 2-861231 Bad
Nauheim (DE)
2017 06 10
2017 10 09
2017 09 21
1365888
ROKU
CFE: 27.05.01
33
Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-chome,Kita-ku,
Osaka-shiOsaka 530-8203 (JP)
2017 05 29
2017 10 09
2017 09 21
1365907
P DRENO
CFE: 27.05.01
7
DRENO POMPE SRL, Via Umbria, 15I-35043 MONSELICE (PD) (IT)
2017 05 25
2017 10 09
2017 09 21
1365909
mombella
CFE: 27.05.02
10, 21
DONGGUAN PHUSHEN BABY PRODUCTS CO., LTD, No. 42, Hongli
Road, Miaobian, Liaobu TownDongguan City (CN)
2017 07 03
2017 10 09
2017 09 21
1365913
yeefung
CFE: 28.03.00
7
Shenzhen Yeefung Automation Technology Co., Ltd, Zone B, Yeefung
Industrial Park,Longxi High-tech Industrial District,Longgang Street,
Longgang District,ShenzhenGuangdong (CN)
2017 07 04
2017 10 09
2017 09 21
1365915
CFE: 15.07.03, 26.11.02, 26.13.25, 29.01.12
9
Shenzhen Xingyuan Intelligent Meter Co., Ltd., 2F, Building
B, Rongli Industrial Park,Dashuitian Community, Guanlan
Street,Longhua New District, ShenzhenGuangdong Province (CN)
2017 07 04
2017 10 09
2017 09 21
1365923
JINFLEX
CFE: 03.07.16, 27.03.01
17
Zaozhuang Jinflex Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.,
Botaoling, Yuliangdian,Xiwangzhuang Town,Shizhong
District,Zaozhuang CityShandong Province (CN)
2017 07 06
2017 10 09
2017 09 21
1365942
Proxiad
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
9, 35, 42
ProxiAD Participations, SAS, 12 rue de la Chaussée d’AntinF-75009
Paris (FR)
2017 01 31
2017 10 09
2017 09 21
1365953
FraikinView
9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45
FRAIKIN, 9-11 Rue du Débarcadère, West PlazaF-92700
COLOMBES (FR)
2017 04 24
2017 10 09
2017 09 21
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1365966
horizon SOLAR CONNECTED WINDOW
CFE: 27.05.10
6, 19, 37, 42
VINCI CONSTRUCTION, 5 Cours Ferdinand de LessepsF-92500
Rueil-Malmaison (FR)
2017 06 02
2017 10 09
2017 09 21
1365991
PASS-TULIP
10
MEDICREA INTERNATIONAL, 5389 route de Strasbourg,
VanciaF-69140 Rillieux-la-Pape (FR)
2017 06 26
2017 10 09
2017 09 21
1381628
CFE: 24.01.01 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 38, 42
Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City ShoppingMall II of China
Resources,No. 68, Qinghe Middle Street,Haidian District100085
Beijing (CN)
2016 03 30
2018 01 15
2017 12 28

222
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.
136333
RITZ
30
THE RITZ HOTEL LIMITED, 14 South StreetLondon W1K 1DF (GB)
2015 09 11
2015 12 21
2015 11 12
864583
FARIÑA.
CFE: 27.05.01
33, 39
BODEGAS FARIÑA, S.L., Carretera Moraleja, s/nE-49151 CASASECA
DE LAS CHANAS (Zamora) (ES)
2016 02 02
2016 04 25
2016 03 17
1065962
HERON
CFE: 03.07.07, 27.03.01, 27.03.03
28
CARSON S.R.L., VIA NICOLA FABRIZI, 44 I-10143 TORINO (IT)
2010 02 15
2011 04 11
2011 02 24
1158057
KOMBAT
25, 28
BASIC TRADEMARK S.A., 42-44 AVENUE DE LA GARE L-1610
LUXEMBOURG (LU)
2013 02 28
2013 06 24
2013 10 17
1192125
ECOTOOLS
21
Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson CourtGurnee IL
60031 (US)
2016 02 01
2016 04 11
2016 02 25
1257712
highscreen
CFE: 27.05.01
9
HIGHSCREEN LIMITED, Room 302, 3/F, Malaysia Building,50
Gloucester RoadHong Kong (CN)
2015 04 06
2015 09 14
2015 07 30
1264255
TREE OF LIFE
5, 29, 30, 32, 33
Xyleco, Inc., 271 Salem Street, Unit EWoburn MA 01801 (US)
2015 03 24
2015 10 26
2015 09 10
1280384
agromaster
CFE: 05.07.02, 26.04.03, 27.05.02, 29.01.13

7
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ATEŞPAR MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Büyükkayacik OSB Mahallesi,Evrenköy Caddesi, No:
32Selçuklu Konya (TR)
2016 02 02
2016 04 25
2016 03 17
1280681
ARCHERY ATTACK
CFE: 02.01.02, 09.07.21, 23.01.05, 29.01.13
28, 41
Ashleigh Firgaira, 11 Morphett RdCamden Park SA 5038 (AU);
Ashleigh Renee Firgaira, 11 Morphett RdCamden Park SA 5038 (AU)
2015 10 20
2016 02 01
2015 12 24
1282187
STELLA
CFE: 05.05.20, 19.03.03, 29.01.12
34
OPENMARK LIMITED, 19 Waterfront Drive,PO Box 3540Road Town,
Tortola 1110 (VG)
2015 05 07
2016 02 15
2016 01 07
1282972
TETRA CS Neptune
CFE: 24.11.07, 26.11.13, 27.05.10
1
TETRA Technologies, Inc., 24955 I-45 NorthThe Woodlands, TX
77380 (US)
2015 11 11
2016 02 15
2016 01 07
1283030
ARCADIA TELEVISION
CFE: 27.05.11, 29.01.01
9, 35, 38, 42
Dr. Oscar FRENSLICH, Süduferstraße 69A-9081 Sekirn (AT)
2015 09 30
2016 02 15
2016 01 07
1291714
VIVARLIS
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2015 12 16
2016 04 25
2016 03 10
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1294106
1Globe
5, 10, 35
1Globe Biomedical Co., Ltd., Room 01-15, Floor 8, Block
B,Techart Plaza,No. 30 Xueyuan Road,Haidian District100083
Beijing (CN)
2015 11 24
2016 05 09
2016 03 31
1296888
Healthy living
7, 9, 11, 37, 42
ALDES AERAULIQUE, 20 boulevard Joliot-CurieF-69200
VENISSIEUX (FR)
2015 12 23
2016 06 20
2016 05 05
1305451
NO SLEEP
Knjaz Miloš a.d., Južna industrijska zona bb34300
ARANĐELOVAC (RS)
2016 04 07
2016 09 26

30, 32, 33
2016 08 18

1309218
AXIORY
36, 42
Purple Technology, s.r.o., Rokycanova 823/3CZ-615 00 BrnoŽidenice (CZ)
2016 03 29
2016 10 24
2016 09 15
1309840
EPICUREAN
8, 9, 21
Epicurean Cutting Surfaces, Inc., 1325 N. 59th Avenue,West
Duluth, MN 55807 (US)
2015 10 13
2016 10 24
2016 09 22
1315922
AIRPAVE
Semmelrock International GmbH, Wienerbergstraße
11,Wienerberg CityA-1100 Wien (AT)
2016 03 24
2016 12 05

19
2016 10 27
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F. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH
223
REJESTRACJA
(od nr 29 do nr 38)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracyjny topografii układów scalonych, datę i w nawiasie numer zgłoszenia topografii, datę pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu (jeżeli miała
miejsce przed zgłoszeniem), nazwiska i imiona lub nazwy, miejsca
zamieszkania lub siedziby osób, na rzecz których zarejestrowano
topografię, kod kraju, nazwiska i imiona twórców (jeśli nie jest nim
zgłaszający), słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej
topografii oraz daty upływu okresów ochrony topografii.

29
2017 12 14 (30) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof,
Układ dodawania punktów na krzywej eliptycznej
2022 12 31
2027 12 31
30
2017 12 14 (31) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof
Układ podwajania punktów na krzywej eliptycznej
2022 12 31
2027 12 31
31
2017 12 14 (32) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof
Układ obliczania odwrotności w optymalnych bazach normalnych
2022 12 31
2027 12 31
32
2017 12 14 (33) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof
Układ obliczania wielokrotności punktów na krzywej eliptycznej
2022 12 31
2027 12 31

33
2017 12 14 (34) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof
Środkowa komórka matrycy uniwersalnego układu mnożenia
w bazach normalnych
2022 12 31
2027 12 31
34
2017 12 14 (35) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof
Brzegowa komórka sumująca matrycy uniwersalnego układu
mnożenia w bazach normalnych
2022 12 31
2027 12 31
35
2017 12 14 (36) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof
Uniwersalny układ mnożenia w ciałach Galois
2022 12 31
2027 12 31
36
2017 12 14 (37) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof
Element operacyjny szybkiego układu mnożenia w optymalnych
bazach normalnych
2022 12 31
2027 12 31
37
2017 12 14 (38) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof
Blok mnożenia jednego bitu szybkiego układu mnożenia
w optymalnych bazach normalnych
2022 12 31
2027 12 31
38
2017 12 14 (39) Politechnika Warszawska,
Warszawa, (PL)
Twórcy: Gołofit Krzysztof
Szybki układ noszenia w optymalnych bazach normalnych
2022 12 31
2027 12 31
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(B1) 225016 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu oraz przyczynę i treść sprostowania.

(B1) 225180 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

OPISY PATENTOWE

(B1) 225821 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 186843 Postanowiono sprostować opis patentowy ze wzglę‑
du na stwierdzony błąd w numerze pierwszeństwa: z “”95/00435”
na “95/00436”

(B1) 226076 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 211735 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści
opisu patentowego

(B1) 226183 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 218660 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 226805 Postanowiono sprostować błędy w treści opisu: str. 42
w tablicy 13 w wierszu 1 w kolumnie 1 z “1” na “62bc”, w kolumnie 2
z “2” na “2ch”, w kolumnie 3 z “3” na “405(M+H)” oraz na str. 69, 70,
71, 72, 73 z “Figure” na “Fig.”

(B1) 218881 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzony błąd drukarski w nazwie pierwsze‑
go uprawnionego
(B1) 219737 Postanowiono opis patentowy ponownie przedruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 220111 Postanowiono wydrukować ponownie opis patentowy
(B1) 220209 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 226824 Postanowiono sprostować błąd drukarski w treści opi‑
su patentowego na stronie 7 w wierszu 11 od góry: jest “skoku (ѡ)
śmigła” powinno być “skoku (β) śmigła”

(B1) 227008 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzony błąd drukarski w nazwisku jedne‑
go z twórców: jest “ANDRZEJ DZIEDIZC, Wrocław, PL” powinno być
“ANDRZEJ DZIEDZIC, Wrocław, PL”

(B1) 221265 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzony błąd drukarski dot. daty publikacji
informacji o udzieleniu patentu.

(B1) 227233 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 222208 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści
opisu patentowego: str. 7 w. 21 jest „(C1-C10)” powinno być „(C6C10)”, str. 7 w. 27 jest „(CH2)q” powinno być „(CH2)q” str. 11 tabela 1
jest „CPU172 i CPU184” powinno być „CPT172 i CPT184” str. 17 w. 24
jest „7 N-tlenek-” powinno być „N-tlenek-”

(B1) 227414 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 222221 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 222725 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 223924 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzony błąd drukarski
(B1) 224416 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 224478 Postanowiono sprostować błąd w treści opisu: na stronie
4 w wierszu 31 oraz na stronie 9 w wierszu 2 z „1:1 do 1:5” na ”1:1 do 5:1”
(B1) 224604 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na błąd dot. imienia jednego z współtwórców

(B1) 227361 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzony błąd drukarski w nazwie uprawnionego

(B1) 227525 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 228040 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(T3) 1937615 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawie‑
rającej dane bibliograficzne: w pozycji (54) Tytuł wynalazku jest:
„SPOSÓB WYTWARZANIA C2-C4-OLEFIN Z METANOLU I/LUB
ETERUDIMETYLOWEGO” powinno być „SPOSÓB WYTWARZANIA
C2-C4-OLEFIN Z METANOLU I/LUB ETERU DIMETYLOWEGO”
(T3) 2348023Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego po‑
nownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2348023 B9)

(B1) 224778 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(T3) 2379537 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego po‑
nownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2379537 B9)

(B1) 224871 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na błąd w nazwisku współtwórcy: jest “TADEUSZ
TENEDERENDA” a powinno być “TADEUSZ TENDERENDA”

(T3) 2417158 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego po‑
nownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2417158 B9)

(B1) 224919 Postanowiono sprostować błąd drukarski w opisie pa‑
tentowym: na stronie 5 w wierszu 12 jest “(...) typów poprzecznie
(...)” powinno być “(...) typów poprzecznic (...)”

(T3) 2713972 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego po‑
nownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2713972 B9)

(B1) 224990 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na błąd w imieniu twórcy: jest “FREDERICO CALVA‑
NI” a powinno być “FEDERICO CALVANI”

(T3) 3016314 Postanowiono sprostować oczywistą pomyłkę w opu‑
blikowanym tłumaczeniu patentu europejskiego PL/EP-3016314
poprzez ponowną publikację całości tłumaczenia
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OGŁOSZENIA O ZDJĘCIU KLAUZUL TAJNOŚCI
PATENTÓW NA WYNALAZKI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, numer
zgłoszenia wynalazku, datę zgłoszenia wynalazku, symbol
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, nazwisko i imię twórcy
(twórców), nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z patentu
oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę i w nawiasie kod kraju,
tytuł wynalazku. Opisy patentowe są dostępne w Czytelni Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Patenty
B1 (11) 0650
(21) 326475
(22) 1998 05 26
(51) F41G 9/02 (2006.01)
F42B 15/01 (2006.01)
F42B 25/00 (2006.01)
G01S 1/46 (2006.01)
(72) Józef Kromka, Tadeusz Meduzyn
(73) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa (PL)
(54) Układ do sterowania kątem pochylenia bomby rakietowej
na torze lotu
226
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu
(prawa ochronnego), numer patentu, datę zgłoszenia, numer
i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej
(jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia oraz tytuł
wynalazku oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.

(B1) 229090 2015 10 02
06/2018
(-)
Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2018 02 26

(B1) 229154 2013 05 15
06/2018
(-)
2018 02 19
(Z) -2’’, 2’’- dimet ylo -2H - pirano[5’’,6’’: 6,7 ]- 4’- hydrok s y- 4 metoksyauron i sposób jego wytwarzania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229155 2013 05 15
06/2018
(-)
2018 02 19
(Z)-2’’-(2’’’-hydroksyizopropylo)-dihydrofurano[4’’,5’’:6,7]-4’-hydro
ksy-4-metoksyauron i sposób jego wytwarzania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229156 2015 12 21
06/2018
(-)
2018 02 14
Sposób wytwarzania mieszaniny 3α,7α-dihydroksy-5α-androstan17-onu i 3α,7β-dihydroksy-5α-androstan-17-onu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229157 2016 03 08
06/2018
(-)
2018 02 14
Sposób otrzymywania makrocyklicznego laktonu (3S,9S,15S)-(6E‑
,12E)-3,9,15-trimetylo-4,10,16-trioksacycloheksa-deka-6,12-dien‑
-1,5,8,11,14-pentaonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

2018 03 12

(B1) 229166 2011 11 24
06/2018
(10%) 2017 09 29
Sposób modyfikacji ditlenku tytanu do sorpcji SO2 z gazów
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 228994 2013 01 17
05/2018
(10%) 2017 07 21
Sposób adsorpcji gazowego CO2
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 229260 2016 04 13
06/2018
(-)
2017 12 20
Struktura półprzewodnikowa nanodrutów azotku galu z zagrzeba‑
nym kontaktem elektrycznym oraz sposób wykonania tej struktury
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa;
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEK‑
TRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

(B1) 228979 2016 03 24
05/2018
Most - przejście dolne dla zwierząt
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

(B1) 229088 2012 02 10
06/2018
(-)
2018 03 01
Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 229089 2015 09 30
06/2018
(-)
2018 03 01
Instalacja do akumulowania energii cieplnej
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

(B1) 229269 2016 09 30
06/2018
(-)
2017 12 04
1’,2’-Di[(3,7,11,15-tetrametylo-3-winyloheksadecylo]-sn-glicero-3’fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229270 2016 10 11
06/2018
(-)
2017 12 04
1’-{2-[(2’’E)-2’’-Butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo]cykloheksylo}acetylo-2’‑
-hydroksy-sn-glicero-3’-fosfocholina i sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
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228

OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN

OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
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.

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, datę złożenia wniosku o przedłużenie ochrony.

(T3) 1940813
Pochodne amidowe heterocykli użyteczne jako środki
mikrobiobójcze
DPO.0510 2018 04 10
Syngenta Participations AG, BASEL, Szwajcaria
R-199/2017 2017 10 11
ELATUS PLUS
2160617
2016 07 22
ELATUS PLUS

(B1) 194758
Zastosowanie podstawionych 3,5-difenylo-1,2,4-triazoli,
preparat zawierający podstawione 3,5-difenylo-1,2,4-triazole,
nowe podstawione 3,5-difenylo-1,2,4-triazole preparat je
zawierający, ich zastosowanie oraz sposób wytwarzania nowych
podstawionych 3,5-difenylo-1,2,4-triazoli
DPO.0096 2007 06 26
Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
EU/1/06/356/001 do 006 2008 08 31 EXJADE - DEFERAZYROKS
2018 05 10

(B1) 214624
Środki chwastobójcze zawierające podstawiony tien-3-ylosulfonyloa
minokarbonylotriazolinon, zastosowanie środków, sposób zwalczania
niepożądanych roślin i sposób wytwarzania środków chwastobójczych
DPO.0511 2018 04 18
Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy
R-40/2017 2017 10 20
CONVISO ONE
2863
2011 04 18
EQUIP ACTIVE 56,5 OD
AS2-12H/2016 2016 02 11 CONVISO ONE
(T3) 1971366
Ludzkie przeciwciała skierowane przeciw IL-23, kompozycje,
sposoby i zastosowanie
DPO.0512 2018 04 27
Janssen Biotech, Inc, HORSHAM, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1234 2017 11 10 TREMFYA - GUSELKUMAB
(T3) 2447254
KRYSZTAŁY
DPO.0513 2018 05 04
Nippon Shinyaku Co., Ltd., KYOTO, Japonia
EU/1/15/1083 2016 05 12 UPTRAVI - SELEKSYPAG
(B1) 216661
Rozpuszczalne w wodzie anionowe pochodne bakteriochlorofilu,
sposób ich wytwarzania, kompozycja farmaceutyczna zawierająca
te pochodne oraz ich zastosowanie
DPO.0514 2018 05 07
YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD., REHOVOT, Izrael
EU/1/17/1228 2017 11 10 TOOKAD - PADELIPORFIN
(B1) 198030
Związek sulfamoilowy oraz rolniczy i ogrodniczy fungicyd
DPO.0515 2018 05 07
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., TOKIO, Japonia
R-214/2017 2017 11 09
LEIMAY 200 SC
13722
2007 09 28
SHINKON
(T3) 2193714
Kompozycje grzybobójcze
DPO.0516 2018 05 08
Syngenta Participations AG, BASEL, Szwajcaria
R-229/2017 2017 11 17
ELATUS ERA
2160959
2016 11 18
ELATUS ERA

229
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
218881 W WUP nr 2/2015 na stronie 312 w łamie lewym, wiersz 13
od dołu, jest:
(73) MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖDERUNG DER
WISSENSCHAFTEN E.V., Monachium (DE)
Powinno być:
(73) MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER
WISSENSCHAFTEN E.V., Monachium (DE)
219737 W WUP nr 7/2015 na stronie 1514 w łamie prawym, wiersz
11-12 od dołu, jest:
(54) Pochodne hemiasterliny, środek farmaceutyczny i za‑
stosowanie pochodnych i zastosowanie hemiasterliny
Powinno być:
(54) Pochodne hemiasterliny, środek farmaceutyczny i za‑
stosowanie pochodnych hemiasterliny
224990 W WUP nr 2/2017 na stronie 249 w łamie lewym, wiersz 10
od dołu, jest:
(72) CALVANI FREDERICO, Pomezia (IT) a powinno być:
(72) CALVANI FEDERICO, Pomezia (IT)
225180 W WUP nr 2/2017 na stronie 267 w łamie lewym, wiersz
26-27 od góry, jest:
(72) SKORA MARIUSZ, Wola Mała (PL); BUSZTA BOGUSŁAW,
Brzuza Stadnicka (PL); KLUZ DARIUSZ, Baldachówka (PL)
Powinno być:
(72) SKORA MARIUSZ, Wola Mała (PL); BUSZTA BOGU‑
SŁAW, Brzóza Stadnicka (PL); KLUZ DARIUSZ, Rzeszów (PL)
227008 W WUP nr 10/2017 na stronie 3447 w łamie prawym,
wiersz 2 od dołu, jest:
(72) DZIEDIZC ANDRZEJ, Wrocław (PL)
Powinno być:
(72) DZIEDZIC ANDRZEJ, Wrocław (PL)
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227212 W WUP nr 11/2017 na stronie 3900 w łamie lewym, wiersz
12-13 od góry, jest:
(54) Ruchoma ścianka wspinaczkowa z systemem pręd‑
kości ruchu uchwytów wspinaczkowych osadzanych na
panelach
Powinno być:
(54) Ruchoma ścianka wspinaczkowa z systemem pręd‑
kości ruchu uchwytów wspinaczkowych osadzonych na
panelach
227361 W WUP nr 11/2017 na stronie 3918 w łamie prawym, wiersz
22 od dołu, jest:
(73) F.PUH WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)

2295

Powinno być:
(73) F.PUH WATRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
ZNAKI TOWAROWE
296655 w WUP nr 10/2017 r. na str. 3545 w łamie lewym, wiersz 19
zamieszczono błędnie nazwę uprawnionego
jest:
GŁODEK ANDRZEJ AGRO-LIFT HILARY, Nowy Bazanów,
Polska
Powinno być:
GŁODEK HILARY ANDRZEJ AGRO-LIFT, Nowy Bazanów,
Polska.

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyj‑
muje przedpłatę na prenumeratę niżej wymienionych wydawnictw na rok 2019.
Koszt prenumeraty rocznej wynosi:


Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory użytkowe
26 numerów (26 x 10,50 zł) = 273 zł

Wiadomości Urzędu Patentowego
12 numerów (12 x 23,10 zł) = 277,20 zł
Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem
na konto UPRP:


NBP O/O Warszawa 93101010100025832231000000
lub gotówką w Wydziale Rozpowszechniania Wydawnictw w terminie
do 30 listopada 2018 roku.
Przy zakupie ww. wydawnictw w prenumeracie zwolnieni są Państwo
z kosztów przesyłki.
Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych
danych adresowych na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

Wszelkich informacji udzielamy:
tel: 22 579 01 07
		
22 579 01 13
		
22 579 02 24
faks: 22 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.pl

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego
• w Wydziale Zmian w Rejestrach I,
• w Wydziale Zmian w Rejestrach II,
w Departamencie Rejestrów
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki w ramach odbywanej aplikacji:
• przygotowywanie aktów administracyjnych w ramach postepowania administracyjnego prowadzonego
na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, w szczególności rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrach
prowadzonych przez Urząd Patentowy RP oraz przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy,
• badanie składanych wniosków pod względem formalnym oraz analiza dokumentów pod względem
zgodności z obowiązującymi normami prawnymi,
• prowadzenie korespondencji w zakresie toczącego się postępowania,
• przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy oraz
sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi,
• korzystanie z elektronicznych systemów służących do obsługi poszczególnych praw własności
przemysłowej.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe prawnicze – ukończone studia magisterskie,
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
• znajomość przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną w szczególności w zakresie ochrony własności
przemysłowej,
• zdolność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków,
• umiejętność obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność dokonywania analizy tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
• predyspozycje do pracy w zespole, staranność, kreatywność i komunikatywność.
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 dokumentów potwierdzających staż zawodowy (dokumenty zawierające informacje potwierdzające
okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu, referencje),
• kopie dokumentów potwierdzające znajomość języków obcych na wskazanym poziomie.

Termin składania dokumentów: 31.07.2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DR”

Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę,
• regularnie wypłacane wynagrodzenie,
• dodatek stażowy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• nagrody – w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• świadczenia z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.
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/
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
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 spra‑
wie 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) informu‑
jemy, 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 rozporzą‑
dzenie 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 osobowe są 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. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe
kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się je‑
dynie z wybranymi osobami.
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 przeno‑
szenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu wła‑
ściwego 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 pod‑
stawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod‑
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego
• w Departamencie Orzecznictwa
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• prowadzenie badania formalnoprawnego wniosków i sprzeciwów składanych w trybie postępowania
spornego,
• prowadzenie korespondencji ze stronami postępowania w ramach czynności związanych z badaniem
formalnoprawnym wniosków i sprzeciwów.
Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej i prawa
administracyjnego,
• umiejętność pracy na komputerze (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• decyzyjność,
• 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: 09.07.2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DO-II”
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę,
• regularnie wypłacane wynagrodzenie,
• dodatek stażowy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• nagrody – w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• świadczenia z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.
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/
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
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 spra‑
wie 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) informu‑
jemy, 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 rozporzą‑
dzenie 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 osobowe są 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. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe
kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się je‑
dynie z wybranymi osobami.
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 przeno‑
szenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu wła‑
ściwego 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 pod‑
stawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod‑
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego
• w Departamencie Zgłoszeń
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• prowadzenie badania formalnoprawnego zgłoszeń przedmiotów ochrony własności przemysłowej,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem
formalnoprawnym zgłoszeń.
Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• cv i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 27.07.2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DZ-II”
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę,
• regularnie wypłacane wynagrodzenie,
• dodatek stażowy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• nagrody – w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• świadczenia z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.
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/
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
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 spra‑
wie 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) informu‑
jemy, 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 rozporzą‑
dzenie 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 osobowe są 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. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe
kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się je‑
dynie z wybranymi osobami.
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 przeno‑
szenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu wła‑
ściwego 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 pod‑
stawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod‑
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA
KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich
oraz o egzaminie konkursowym
Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017
poz. 1314 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie
przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu prowadzenia egzaminu
konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1425 z późn. zm.) – Krajowa Rada Rzeczników
Patentowych informuje o możliwości składania przez zainteresowane osoby wniosków o wpis na listę
aplikantów rzecznikowskich oraz ogłasza informację o egzaminie konkursowym.
Wniosek o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich należy złożyć w siedzibie Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych, 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 lok. 2, w terminie do 14 sierpnia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres
zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres poczty internetowej.
Do wniosku należy dołączyć:
• odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych,
• wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie oświadczenie o wszczętych lub zakończonych
postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi,
• 2 zdjęcia legitymacyjne,
• oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji,
• oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017 poz. 1314 z późn. zm.)
• dowód uiszczenia opłaty za egzamin konkursowy w wysokości 854,30 zł, której wysokość została ustalona
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za
przeprowadzenie egzaminu konkursowego (Dz.U. z 2016 poz. 1209 z późn. zm.),
• wskazanie patrona, pod kierunkiem którego kandydat zamierza odbywać aplikację, potwierdzone pisemnie
przez patrona.
Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego,
spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt. 1 – 4 wymienionej wyżej ustawy o rzecznikach patentowych,
złoży oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji oraz oświadczenie, iż nie występują w stosunku do niej
okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1 ww. ustawy.
Wysokość opłaty rocznej za aplikację, trwającą ogółem trzy lata, równa jest dwukrotności kwoty przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
z późn. zm.). Opłatę roczną uiszcza się w 2 ratach płatnych z góry za każdy semestr.
Egzamin konkursowy w formie pisemnej, polegający na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100
pytań zostanie przeprowadzony w Warszawie w dniu 29 września 2018 r.
Zakres tematyczny egzaminu konkursowego obejmuje: zadania rzecznika patentowego, podstawy prawa
własności przemysłowej, elementy wiedzy technicznej, elementy prawa konstytucyjnego, znajomość jednego
języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
Wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań z zakresu prawa obejmuje
następujące pozycje:
1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017 poz. 1314 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. − Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 poz. 776 z późn. zm.);
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
Wykaz literatury stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów wiedzy technicznej obejmuje
następujące pozycje:
1. David D. Bush, Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu, Wydawnictwo Helion, 2002,
2. Tadeusz Szopa, Podstawy konstrukcji maszyn (wybrane problemy projektowania typowych zespołów
urządzeń),
3. Chemia. Repetytorium, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Witold Wrotek, Sieci komputerowe, kurs, Wydawnictwo Helion, 2008,
Piotr Boś, Romuald Fejkiel, Zofia Wrzas, Podstawy konstrukcji maszyn, wydanie I, WKŁ, 2015,
Marcin Braun, Krzysztof Buczyk, Agnieszka Seweryn Buczyk, Elżbieta Wójtowicz, Zrozumieć fizykę 3,
Wydawnictwo Nowa Era, 2014,
https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/%22Technologia_informacyjna,
https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Kompendium_cz-1.pdf,
https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Kompendium_cz-2.pdf,
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/index.html,
http://www.pg.gda.pl/~mhelen/w1/aksonometria.html,
http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydaktyka/automatyka/1/rzutyakso.pdf,
http://home.agh.edu.pl/~olesiak/rysunek/04_przekroje.pdf,
Robert Resnick, David Halliday, Fizyka, tom 1, wyd. 11, PWN, 1996,
Robert Resnick, David Halliday, Fizyka, tom 2, wyd. 8, PWN, 1994,
Andrzej Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WKiŁ, Warszawa 1997,
Leksykon Naukowo-Techniczny, (praca zbiorowa), wydanie V poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001,
Ilustrowany Leksykon Techniczny, zespół: M. Gronkowska, E. Kowalik, M. Król, M. Wiśniewska, D. Woźnicka,
wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne , Warszawa 1994.

Testy z egzaminów konkursowych z lat ubiegłych znajdują się pod adresem:
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=5&op=2
Krajowa Rada
Rzeczników Patentowych

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Rzeczników Patentowych z siedzibą w Warszawie przy
ul. Madalińskiego 20, lok. 2, 02-513 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przystąpienia do
egzaminu konkursowego na aplikację rzeczniowską oraz organizacji procesu kształcenia, prowadzenia
spraw członkowskich i sprawozdawczości – po zdanym egzaminie konkursowym i uzyskaniu wpisu na listę
aplikantów rzecznikowskich. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 29 w zw. art. 19 ustawy z dnia
11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2017 poz. 1314 z późn. zm.). Podanie danych osobowych
jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania a odmowa podania danych uniemożliwi ich realizację. Osoba
składająca dokumenty posiada prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych, prawo do żądania sprostowania danych oraz, w przypadkach prawem przepisanych, prawo do żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do złożenia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni
pracownicy administratora, organy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Prezes Urzędu Patentowego, zaś po
uzyskaniu wpisu na listę aplikantów również dostawcy usług, w tym internetowych oraz księgowych, z których
korzysta administrator. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienionych
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
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