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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:
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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)
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dodatkowym prawem ochronnym
data i numer publikacji patentu europejskiego
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A. WYNALAZKI
269
UDZIELONE PATENTY
(od nr 229 581 do nr 229 870)
B1 (11) 229779
(41) 2017 10 09
(51) A01B 49/06 (2006.01)
A01B 13/08 (2006.01)
A01C 5/06 (2006.01)
(21) 416657
(22) 2016 03 29
(72) GIERASIMIUK PAWEŁ, Mochnate (PL); GRYN WIESŁAW,
Rogów (PL); GRYN ANDRZEJ, Rogów (PL); PAŁYS EDWARD,
Elizówka (PL); KRASKA PIOTR, Sandomierz (PL); BOJARCZYK
MIECZYSŁAW, Panieńszczyzna (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Adaptacja do wgłębnego wysiewu nawozów do kultywatora
ścierniskowego albo podorywkowego
B1 (11) 229664
(41) 2018 02 26
(51) A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
(21) 420981
(22) 2017 03 24
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); STAREK
AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji kiełkowania nasion
B1 (11) 229665
(41) 2018 02 26
(51) A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
(21) 420982
(22) 2017 03 24
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); STAREK
AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji kiełkowania nasion
B1 (11) 229666
(41) 2018 02 26
(51) A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
(21) 420983
(22) 2017 03 24
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); TEREBUN
PIOTR, Lublin (PL); KWIATKOWSKI MICHAŁ, Lublin (PL); DIATCZYK
JAROSŁAW, Lublin (PL); STAREK AGNIESZKA, Lublin (PL); SUJAK
AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji kiełkowania nasion
B1 (11) 229604
(41) 2017 10 09
(51) A01C 15/00 (2006.01)
A01C 15/16 (2006.01)
(21) 416666
(22) 2016 03 29
(72) TALARCZYK WŁODZIMIERZ, Kórnik (PL); PIKOSZ MARIUSZ,
Łubnica (PL); ŁUKASZEWSKI MAREK, Damasławek (PL); ŁOWIŃSKI
ŁUKASZ, Poznań (PL); ZBYTEK ZBYSZEK, Poznań (PL); NAWROCKI
PAWEŁ, Poznań (PL)

(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH,
Poznań (PL)
(54) Urządzenie do doglebowej aplikacji stałego nawozu organicz‑
nego lub organiczno‑mineralnego, a szczególnie do aplikacji po‑
fermentu, zwłaszcza przeznaczone do współpracy z rozrzutnikiem
obornika
B1 (11) 229800
(41) 2014 05 26
(51) A01D 89/00 (2006.01)
B02C 13/00 (2006.01)
(21) 402005
(22) 2012 12 11
(72) JOŃSKI JAN, Siedlce (PL)
(73) JOŃSKI JAN, Siedlce (PL)
(54) Bijakowy rozdrabniacz biomasy
B1 (11) 229776
(41) 2017 07 17
(51) A01F 25/04 (2006.01)
(21) 415720
(22) 2016 01 05
(72) PAWŁOWSKI SYLWESTER, Kowary (PL)
(73) PAWŁOWSKI SYLWESTER, Kowary (PL)
(54) Sposób zabezpieczania pochyłych ścian stogu przed dostaniem
się opadów do wnętrza stogu i panel do odprowadzania opadów
z pochyłych ścian stogów
B1 (11) 229603
(41) 2017 10 09
(51) A01G 13/02 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
A01G 13/04 (2006.01)
(21) 416651
(22) 2016 03 25
(72) CHYĆKO DARIUSZ, Lublin (PL)
(73) CHYĆKO DARIUSZ, Lublin (PL)
(54) Modułowa opaska ochronna
B1 (11) 229771
(41) 2017 06 19
(51) A01J 7/04 (2006.01)
(21) 415181
(22) 2015 12 08
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); WÓJCIK AGATA,
Radom (PL); WIERZBICKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do kąpieli wymienia i strzyków zwierząt
B1 (11) 229772
(41) 2017 06 19
(51) A01J 7/04 (2006.01)
(21) 415237
(22) 2015 12 11
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); WÓJCIK AGATA,
Radom (PL); WIERZBICKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do higieny wymienia i strzyków zwierząt
B1 (11) 229832
(51) A01N 31/02 (2006.01)

(41) 2017 07 31

Nr 8/2018
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A01N 59/26 (2006.01)
A01N 57/00 (2006.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 415913
(22) 2016 01 26
(72) BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania środka dezynfekującego oraz środek de‑
zynfekujący
B1 (11) 229848
(41) 2016 06 20
(51) A21D 2/18 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
A21D 13/00 (2017.01)
A23L 33/105 (2016.01)
(21) 410682
(22) 2014 12 19
(72) NOWAKOWSKI WALDEMAR, Warszawa (PL); WIERZBICKA
AGNIESZKA, Warszawa (PL); PUTKA ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) NOWAKOWSKI WALDEMAR, Warszawa (PL); WIERZBICKA
AGNIESZKA, Warszawa (PL); PUTKA ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania pieczywa pszennego jasnego zawierają‑
cego betaglukan, zastosowanie koncentratu z warstwy aleuronowej
ziarna owsa i wyrób piekarniczy
B1 (11) 229819
(41) 2015 12 07
(51) A23C 19/04 (2006.01)
A23C 19/068 (2006.01)
A23C 19/06 (2006.01)
C12N 9/64 (2006.01)
(21) 408458
(22) 2014 06 06
(72) DOMAGAŁA JACEK, Kraków (PL); WIETESKA‑ŚLIWA ILONA,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania sera podpuszczkowego niedojrzewają‑
cego miękkiego
B1 (11) 229817
(41) 2015 11 23
(51) A23L 5/20 (2016.01)
A23L 3/3445 (2006.01)
(21) 408250
(22) 2014 05 19
(72) BALAWEJDER MACIEJ, Albigowa (PL); CHWASZCZ BARBARA,
Wola Rafałowska (PL); ANTOS PIOTR, Rzeszów (PL); JÓZEFCZYK
RADOSŁAW, Solina (PL); PRZEPIÓRA MICHAŁ, Ustrzyki Dolne (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób sanitaryzacji oraz obniżania pozostałości pestycydów
w materiale roślinnym w procesie suszenia oraz urządzenie do re‑
alizacji tego sposobu
B1 (11) 229669
(41) 2018 01 15
(51) A23L 7/196 (2016.01)
A23L 5/30 (2016.01)
A23L 5/10 (2016.01)
(21) 421272
(22) 2017 04 10
(72) GÓŹDŹ JAN, Lublin (PL)
(73) GÓŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO
I PROJEKTOWANIE, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do żelatynizacji ziarna
B1 (11) 229740
(41) 2014 09 29
(51) A23L 33/20 (2016.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(21) 403282
(22) 2013 03 22
(72) MAJKA ZBIGNIEW, Brzezówka (PL); SULIKOWSKI DANIEL,
Czarnowice (PL)
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(73) ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków (PL)
(54) Kompozycja suplementu diety zawierająca fasolaminę
B1 (11) 229757
(41) 2016 08 16
(51) A24F 47/00 (2006.01)
H05B 3/26 (2006.01)
H05B 3/46 (2006.01)
(21) 411136
(22) 2015 02 06
(72) KOZŁOWSKI MARCIN, Borek Wielkopolski (PL); JAKÓBCZYK
ADRIAN, Piła (PL); ZIELAZEK PAWEŁ, Poznań (PL); KOZŁOWSKI
MICHAŁ, Borek Wielkopolski (PL)
(73) ESMOKING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Elektroniczne urządzenie do wytwarzania aerozolu, moduł
parownika oraz sposób wytwarzania aerozolu
B1 (11) 229767
(41) 2016 07 18
(51) A47F 5/00 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47B 57/16 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
(21) 410952
(22) 2015 01 15
(72) FASZCZEWSKI BOGDAN, Piaseczno (PL); BŁASZCZYK
ZBIGNIEW, Józefosław (PL)
(73) MAGO SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec (PL)
(54) Regał ekspozycyjny, zwłaszcza sklepowy
B1 (11) 229804
(41) 2016 07 18
(51) A47F 5/00 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47B 57/16 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
(21) 410953
(22) 2015 01 15
(72) FASZCZEWSKI BOGDAN, Piaseczno (PL); BŁASZCZYK
ZBIGNIEW, Józefosław (PL)
(73) MAGO SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec (PL)
(54) Regał, zwłaszcza sklepowy
B1 (11) 229844
(41) 2017 06 19
(51) A47J 42/02 (2006.01)
A47J 42/04 (2006.01)
A47J 42/12 (2006.01)
A47J 42/14 (2006.01)
(21) 415259
(22) 2015 12 11
(72) SZAŁAŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); KOCZOWSKI SZYMON,
Piaseczno (PL)
(73) FUNDACJA WIEDZA DLA NATURY, Piaseczno (PL)
(54) Młynek
B1 (11) 229673
(41) 2013 09 30
(51) A47K 5/12 (2006.01)
(21) 398544
(22) 2012 03 21
(72) MALISZEWSKI JAROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Zasobnik mydła w płynie albo w pianie jednorazowego użytku
B1 (11) 229773
(41) 2017 06 19
(51) A61B 5/22 (2006.01)
A63B 21/00 (2006.01)
(21) 415283
(22) 2015 12 14
(72) NITKIEWICZ SZYMON, Jaroty (PL); MAKSYMOWICZ
WOJCIECH, Olsztyn (PL); BARCZEWSKA MONIKA, Pruszków (PL);
SIWEK TOMASZ, Biskupiec (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL); NITKIEWICZ SZYMON, Jaroty (PL); MAKSYMOWICZ
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WOJCIECH, Olsztyn (PL); BARCZEWSKA MONIKA, Pruszków (PL);
SIWEK TOMASZ, Biskupiec (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru siły przywodzenia i odwodzenia palców
ręki człowieka
B1 (11) 229751
(41) 2016 05 23
(51) A61B 5/085 (2006.01)
A61B 5/087 (2006.01)
(21) 409765
(22) 2014 11 19
(72) KOZARSKI MACIEJ, Granica (PL); DAROWSKI MAREK,
Warszawa (PL); ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru mechanicznych parametrów układu odde‑
chowego
B1 (11) 229651
(41) 2018 03 12
(51) A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/14 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
(21) 418550
(22) 2016 09 05
(72) JANIA MICHAŁ, Myślenice (PL)
(73) JANIA MICHAŁ, Myślenice (PL)
(54) Stanowisko do diagnozowania stopnia niesprawności ręki i re‑
habilitacji
B1 (11) 229622
(41) 2017 12 04
(51) A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
(21) 417350
(22) 2016 05 30
(72) KALETA ŁUKASZ, Kraków (PL); TUREK MARCIN, Kraków (PL);
PRZEDZIŃSKI TOMASZ, Kraków (PL)
(73) COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) System monitorowania EKG
B1 (11) 229747
(41) 2015 05 25
(51) A61B 6/00 (2006.01)
A61B 5/0432 (2006.01)
H01R 13/514 (2006.01)
(21) 406030
(22) 2013 11 14
(72) NOWICKI PIOTR, Ćmielów (PL); KALETA ŁUKASZ, Kraków (PL);
TUREK MARCIN, Jasło (PL); PÓŁCHŁOPEK WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Modułowe urządzenie telemedyczne
B1 (11) 229774
(41) 2017 06 19
(51) A61B 17/34 (2006.01)
(21) 415352
(22) 2015 12 17
(72) BUSZMAN PIOTR, Katowice (PL); BUSZMAN PAWEŁ,
Katowice (PL); MILEWSKI KRZYSZTOF, Katowice (PL)
(73) INNOVATIONS FOR HEART AND VESSELS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do uzyskiwania dostępu doosierdziowego
B1 (11) 229724
(41) 2017 09 11
(51) A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
(21) 416386
(22) 2016 03 03
(72) KOZAKIEWICZ MARCIN, Łódź (PL); KOZAKIEWICZ
MAGDALENA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Płytka do zespalania złamań wyrostka kłykciowego żuchwy
dedykowana do strony pacjenta

Nr 8/2018

B1 (11) 229715
(41) 2017 08 28
(51) A61F 2/78 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61F 2/50 (2006.01)
(21) 416266
(22) 2016 02 25
(72) SAJEWICZ EUGENIUSZ, Białystok (PL); PROCHOR PIOTR,
Czarna Białostocka (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Dwuczęściowy implant do bezpośredniego połączenia kości
z protezą kończyny
B1 (11) 229652
(41) 2018 03 12
(51) A61F 4/00 (2006.01)
A47G 21/00 (2006.01)
A47G 21/06 (2006.01)
A47G 21/08 (2006.01)
(21) 418636
(22) 2016 09 09
(72) JANIA MICHAŁ, Myślenice (PL)
(73) JANIA MICHAŁ, Myślenice (PL)
(54) Przyrząd wspomagający rękę niepełnosprawną w posługiwaniu
się sztućcami
B1 (11) 229766
(41) 2016 01 18
(51) A61F 5/00 (2006.01)
A61F 5/045 (2006.01)
A63B 21/00 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
(21) 408841
(22) 2014 07 14
(72) KACZMAREK WOJCIECH, Warszawa (PL); MIANOWSKI
KRZYSZTOF LUDWIK, Warszawa (PL); STAŃCZUK MARCIN,
Siedlce (PL); KAMIŃSKI GRZEGORZ, Jasienica (PL); ROSOŁEK RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(73) BIO.MORPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do korekcji kręgosłupa i system pomiarowy
B1 (11) 229739
(41) 2014 07 18
(51) A61F 13/56 (2006.01)
A61F 13/49 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
(21) 402640
(22) 2013 02 04
(72) KWIATKOWSKI STANISŁAW, Wybudowania
Michałowo (PL); PRZYBYLSKI TOMASZ, Brodnica (PL); RYCHLIK
JOANNA, Brodnica (PL)
(73) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
‑SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobu chłonnego
B1 (11) 229609
(41) 2017 11 06
(51) A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 416979
(22) 2016 04 25
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); KLIMASZEWSKA EMILIA,
Radom (PL); ZIĘBA MAŁGORZATA, Radom (PL); MAŁYSA ANNA,
Radom (PL); BOCHO‑JANISZEWSKA ANITA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna do twarzy w formie musu
B1 (11) 229610
(51) A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)

(41) 2017 11 06
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A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 416980
(22) 2016 04 25
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); ZIĘBA MAŁGORZATA,
Radom (PL); KLIMASZEWSKA EMILIA, Radom (PL); BOCHO
‑JANISZEWSKA ANITA, Radom (PL); MAŁYSA ANNA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna do twarzy w formie musu
B1 (11) 229611
(41) 2017 11 06
(51) A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 416981
(22) 2016 04 25
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); BOCHO‑JANISZEWSKA
ANITA, Radom (PL); MAŁYSA ANNA, Radom (PL); KLIMASZEWSKA
EMILIA, Radom (PL); ZIĘBA MAŁGORZATA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna do twarzy w formie musu
B1 (11) 229612
(41) 2017 11 06
(51) A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 416982
(22) 2016 04 25
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); MAŁYSA ANNA,
Radom (PL); BOCHO‑JANISZEWSKA ANITA, Radom (PL); ZIĘBA
MAŁGORZATA, Radom (PL); KLIMASZEWSKA EMILIA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna do twarzy w formie musu
B1 (11) 229815
(41) 2016 01 18
(51) A61K 8/35 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
(21) 408876
(22) 2014 07 16
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); RAGAŃSKA
PAULINA, Granowo (PL); KOWALSKI ARKADIUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Promotor adhezji i sposób wytwarzania powłoki lakierniczej
na paznokciach
B1 (11) 229821
(41) 2015 08 31
(51) A61K 8/362 (2006.01)
A61K 8/44 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 407256
(22) 2014 02 19
(72) SZOŁOMICKA‑ORFINGER IRENA, Warszawa (PL); ROGIEWICZ
KATARZYNA, Milanówek (PL); DĘBOWSKA RENATA, Stojadła (PL);
PASIKOWSKA MONIKA, Warszawa (PL); SZUBERT MAŁGORZATA,
Warszawa (PL)
(73) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(54) Zastosowanie kompozycji kosmetycznej zawierającej tioprolinę
i kwas rozmarynowy, zastosowanie preparatu kosmetycznego za‑
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wierającego jako substancję czynną tioprolinę i kwas rozmarynowy
oraz sposób kosmetycznego spowalniania, przeciwdziałania, zapo‑
biegania procesowi powstawania plam bielaczych skóry
B1 (11) 229756
(41) 2016 05 23
(51) A61K 9/06 (2006.01)
A61K 31/197 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/44 (2017.01)
(21) 410101
(22) 2014 11 12
(72) KWAŚNY MIROSŁAW, Warszawa (PL); MIERCZYK ZYGMUNT,
Warszawa (PL); ŁAPIŃSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); BARAŃSKI
JERZY, Opacz (PL)
(73) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Krem do stosowania w diagnostyce i terapii z zastosowaniem
metody fotodynamicznej
B1 (11) 229868
(41) 2015 07 06
(51) A61K 9/127 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A23L 33/12 (2016.01)
A61K 8/14 (2006.01)
(21) 406658
(22) 2013 12 23
(72) PIŁAT BEATA, Porbady (PL); ZADERNOWSKI RYSZARD,
Olsztyn (PL); CZAPLICKI SYLWESTER, Olsztyn (PL); HOŁOWNIA JAN,
Łomża (PL)
(73) SZARŁAT M I W LENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Cibory
Gałeckie (PL)
(54) Sposób otrzymywania liposomów z owoców rokitnika
B1 (11) 229597
(41) 2017 08 16
(51) A61K 31/352 (2006.01)
A61K 31/7048 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
(21) 416041
(22) 2016 02 04
(72) SZOŁOMICKA‑ORFINGER IRENA, Warszawa (PL); ROGIEWICZ
KATARZYNA, Milanówek (PL); DĘBOWSKA RENATA, Stojadła (PL);
JAKIMIUK ELŻBIETA, Piastów (PL); SZUBERT MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); BAZELA KAROLINA, Piaseczno (PL); PASIKOWSKA
MONIKA, Warszawa (PL); BEDNARCZYK PIOTR, Warszawa (PL);
DUSZYŃSKI JERZY, Podkowa Leśna (PL); SZCZEPANOWSKA
JOANNA, Warszawa (PL); SZEWCZYK ADAM, Warszawa (PL);
WIĘCKOWSKI MARIUSZ, Skierniewice (PL)
(73) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL);
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie naryngeniny i preparatu zawierającego naryn‑
geninę oraz sposób spowalniania, przeciwdziałania i zapobiegania
procesowi powstawania plam bielaczych skóry
B1 (11) 229749
(41) 2014 03 31
(51) A61K 31/716 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 400898
(22) 2012 09 24
(72) BRACH JERZY, Częstochowa (PL); KOZŁOWSKA
‑WOJCIECHOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); MAKAREWICZ
‑WUJEC MAGDALENA, Józefów (PL); HARASYM JOANNA,
Radwanice (PL); PARZONKO ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FUTURUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Zastosowanie beta 1,3/1,4 D‑glukanu otrzymanego z owsa do
zwalczania komórek czerniaka
B1 (11) 229768
(51) A61K 31/785 (2006.01)
A61P 7/00 (2006.01)

(41) 2016 12 19
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(21) 412654
(22) 2015 06 10
(72) NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL); SZCZUBIAŁKA
KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL); KAMIŃSKI KAMIL, Maków
Podhalański (PL); MOGIELNICKI ANDRZEJ, Białystok (PL); KAŁASKA
BARTŁOMIEJ, Jagodne (PL); PAWLAK DARIUSZ, Białystok (PL);
SOKOŁOWSKA EMILIA, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Zastosowanie polimeru blokowego zawierającego blok poli‑
(chlorku 3‑metakryloilaminopropylotrimetyloamoniowego) (PMAP‑
TAC) do neutralizacji heparyny
B1 (11) 229593
(41) 2017 07 17
(51) A61L 24/02 (2006.01)
A61L 24/04 (2006.01)
A61P 9/14 (2006.01)
(21) 415767
(22) 2016 01 12
(72) WAWRZASZEK RENATA, Jeszkowice (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja kleju tkankowego, sposób jej otrzymywania i za‑
stosowanie
B1 (11) 229700
(41) 2016 07 18
(51) A61M 1/36 (2006.01)
A61M 5/14 (2006.01)
(21) 415386
(22) 2015 12 18
(72) PATRALSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Aparatura do pozaustrojowego wspomagania krążenia
B1 (11) 229600
(41) 2017 09 25
(51) A62C 13/00 (2006.01)
(21) 416533
(22) 2016 03 17
(72) KLIMKOWSKI JERZY ZENON, Warszawa (PL); ŚWIDERSKI
JERZY, Warszawa (PL)
(73) KLIMKOWSKI JERZY Z., Warszawa (PL); ŚWIDERSKI JERZY,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie zapewniające przepływ dwufazowy w rozpylaczu
cieczy oraz rozpylacz cieczy zawierający takie urządzenie i sposób
modyfikowania rozpylacza cieczy
B1 (11) 229595
(41) 2017 07 31
(51) A62C 13/62 (2006.01)
A62C 13/64 (2006.01)
(21) 415942
(22) 2016 01 28
(72) TOMIAK GRZEGORZ, Sułkowice (PL)
(73) KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(54) Sposób wytwarzania zbiornika gaśnicy proszkowej
B1 (11) 229620
(41) 2017 11 20
(51) A62C 31/12 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
(21) 417183
(22) 2016 05 13
(72) SEWERYN JÓZEF, Kraków (PL)
(73) SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO‑OCHRONNYCH SUPO‑CERBER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Dysza niskociśnieniowa, zwłaszcza do wytwarzania mgły wodnej
B1 (11) 229636
(41) 2017 10 23
(51) A63B 33/00 (2006.01)
B63C 11/12 (2006.01)
(21) 417664
(22) 2016 06 21
(30) 105205095
2016 04 12
(72) CHIANG HERMAN, New Taipei City (TW)
(73) Global Esprit Inc., New Taipei City (TW)
(54) Uszczelka do okularów pływackich

TW
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B1 (11) 229584
(41) 2014 06 23
(51) B01D 17/038 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
(21) 402183
(22) 2012 12 21
(72) PABIŚ ALEKSANDER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych
B1 (11) 229735
(41) 2014 06 09
(51) B01D 39/16 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
B32B 3/26 (2006.01)
(21) 401776
(22) 2012 11 27
(72) STAWECKI JAROSŁAW, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Kształtka filtracyjna i przegroda filtracyjna z kształtek filtracyjnych
B1 (11) 229738
(41) 2014 08 04
(51) B01F 5/04 (2006.01)
B02C 19/06 (2006.01)
(21) 402519
(22) 2013 01 22
(72) MAZURKIEWICZ MARIAN, Wrocław (PL); PLESZKUN ANDRZEJ,
Ubocze (PL); CZYRKO NATALIA, Lubań (PL)
(73) ZAKŁADY BUDOWY MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań (PL)
(54) Mikronizator inżektorowy
B1 (11) 229812
(41) 2014 09 15
(51) B01F 7/18 (2006.01)
(21) 403042
(22) 2013 03 07
(72) KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); STORY GRZEGORZ,
Nowogard (PL); KORDAS MARIAN, Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło
B1 (11) 229765
(41) 2015 12 21
(51) B01J 2/14 (2006.01)
(21) 408474
(22) 2014 06 09
(72) OLSZÓWKA‑MYALSKA ANITA, Wisła (PL); MYALSKI JERZY,
Katowice (PL); HETMAŃCZYK MAREK, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania granul z rozseparowanych włókien wę‑
glowych krótkich rozmieszczonych izometrycznie przeznaczonych
do aplikacji w kompozytach z osnową metalową
B1 (11) 229705
(41) 2017 12 18
(51) B01J 3/06 (2006.01)
B22F 3/12 (2006.01)
B24D 3/00 (2006.01)
(21) 417598
(22) 2016 06 16
(72) BĄCZEK ELŻBIETA, Bochnia (PL); PUTYRA PIOTR, Kraków (PL);
LASZKIEWICZ‑ ŁUKASIK JOLANTA, Busko‑Zdrój (PL); STANIEWICZ
‑BRUDNIK BARBARA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu metaliczno‑diamentowego
dla narzędzi do cięcia i szlifowania
B1 (11) 229736
(41) 2014 06 09
(51) B02C 7/12 (2006.01)
D21D 1/30 (2006.01)
(21) 401819
(22) 2012 11 29
(72) STAWECKI JAROSŁAW, Łódź (PL)
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B1 (11) 229618
(41) 2017 11 20
(51) B07C 5/12 (2006.01)
G01N 21/89 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
(21) 417147
(22) 2016 05 10
(72) MALOWANY KRZYSZTOF, Warszawa (PL); MALESA MARCIN,
Sulejówek (PL)
(73) KSM VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do kontroli powierzchni zewnętrznych i geometrii
obiektów na liniach produkcyjnych z wykorzystaniem obserwacji
kołowej w pełnym zakresie obwodowym 360°

C04B 18/30 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
(21) 408165
(22) 2014 05 09
(72) WÓJCIK ANDRZEJ, Ruszowice (PL); WÓJCIK JAKUB,
Karpacz (PL); PIOTROWSKI RAFAŁ, Głogów (PL); UZUNOW
ELŻBIETA, Topolin (PL); KUKIELSKA BARBARA, Warszawa (PL);
STANKIEWICZ JAROSŁAW, Warszawa (PL); GÓRALCZYK STEFAN,
Warszawa (PL)
(73) N.T.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE, Głogów (PL); INSTYTUT
MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów z instalacji spalania
i mułów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawie‑
rających substancje niebezpieczne, w procesie produkcji kruszywa
lekkiego dla budownictwa

B1 (11) 229594
(41) 2017 07 17
(51) B07C 5/342 (2006.01)
B07C 5/36 (2006.01)
(21) 415797
(22) 2016 01 15
(72) REINER JACEK, Wrocław (PL); MRZYGŁÓD MARIUSZ,
Wrocław (PL); LAMPA PIOTR, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób akwizycji obrazów ziarna na potrzeby oceny jego jed‑
norodności i parametrów technicznych oraz układ do realizacji tego
sposobu

B1 (11) 229753
(41) 2016 08 16
(51) B09C 1/08 (2006.01)
(21) 411232
(22) 2015 02 10
(72) TUREK‑SZYTOW JOLANTA, Gliwice (PL); MARCIOCHA
DOROTA, Ruda Śląska (PL); MIKSCH KORNELIUSZ, Gliwice (PL);
WALAWSKA BARBARA, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); INSTYTUT NOWYCH
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób biostymulacji aktywności podłoża stałego nadtlenkiem
wapnia, zwłaszcza w procesach technologicznych

B1 (11) 229583
(41) 2014 06 23
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
(21) 402036
(22) 2012 12 13
(72) RÓŻYCKI CZESŁAW, Warszawa (PL); WERTEJUK
ZBIGNIEW, Warszawa (PL); NYSZKO GRZEGORZ, Zakole
‑Wiktorowo (PL); CZERWIŃSKI PAWEŁ, Kobyłka (PL); GAŁEK
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd do odgazowania pojemników, zwłaszcza beczek za‑
wierających substancje toksyczne

B1 (11) 229820
(41) 2016 06 20
(51) B21C 23/08 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
(21) 410537
(22) 2014 12 15
(72) PAKIEŁA ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GIŻYŃSKI MACIEJ,
Warszawa (PL); LEWANDOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
KRAWCZYŃSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); KULCZYK MARIUSZ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); INSTYTUT
WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób obróbki prętów materiału dla nadania mu plastyczności
w niskich temperaturach oraz zastosowanie materiału poddanego
obróbce do wytwarzania elementów pracujących w ciekłym azocie

(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Segmenty robocze tarcz rozwłókniacza tarczowego

B1 (11) 229741
(41) 2014 10 27
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
A23K 10/10 (2016.01)
(21) 403591
(22) 2013 04 18
(72) WOŹNIKOWSKI EUGENIUSZ, Łaziska Górne (PL); BASZCZOK
MARCIN, Knurów (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w pro‑
dukcji biodiesla oraz odpadowych tłuszczów roślinnych
B1 (11) 229742
(41) 2014 10 27
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 403616
(22) 2013 04 19
(72) WOŹNIKOWSKI EUGENIUSZ, Łaziska Górne (PL); BASZCZOK
MARCIN, Knurów (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w pro‑
dukcji biodiesla oraz ewentualnie odpadowych tłuszczów roślinnych
B1 (11) 229591
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)

(41) 2015 11 23

B1 (11) 229670
(41) 2017 07 31
(51) B21C 51/00 (2006.01)
B41K 3/36 (2006.01)
(21) 415945
(22) 2016 01 28
(72) KOLEJKOWICZ ARTUR, Białystok (PL); POLAK GRZEGORZ,
Białystok (PL)
(73) ECOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czarna Białostocka (PL)
(54) Sposób pełnej identyfikacji, ewidencjonowania i znakowania
elementów konstrukcyjnych oraz urządzenie do wytwarzania przy‑
wieszek do znakowania wymienionych elementów konstrukcyjnych
B1 (11) 229646
(41) 2018 01 15
(51) B21D 7/12 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
(21) 417911
(22) 2016 07 11
(72) KUNA‑BRONIOWSKI MAREK, Lublin (PL); KUNA‑BRONIOWSKA
IZABELA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) System stabilizacji sił gięcia i prostowania w giętarko
‑prostowarce
B1 (11) 229731
(41) 2016 04 25
(51) B21J 3/00 (2006.01)
C10M 141/02 (2006.01)
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(21) 409887
(22) 2014 10 21
(72) ADAMUS JANINA, Częstochowa (PL); WIĘCKOWSKI WOJCIECH,
Blachownia (PL); DYJA KATARZYNA, Poraj (PL); PODLEWSKI JERZY,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób nanoszenia smaru na powierzchnię arkusza blachy z ma‑
teriału trudnoodkształcalnego przed operacją tłoczenia na zimno

(21) 412954
(22) 2015 06 30
(72) BESTER STANISŁAW, Kosina (PL); BESTER JANUSZ, Kosina (PL);
BESTER ADAM, Kosina (PL); NAWOJSKI PIOTR, Łańcut (PL); WOJNAR
ANDRZEJ, Kosina (PL); STASKOWIAN KRZYSZTOF, Kosina (PL)
(73) BESTER SKLEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łańcut (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów giętych ze sklejki

B1 (11) 229727
(41) 2016 09 26
(51) B22F 9/22 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
(21) 411664
(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 IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL); INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI
INNOWACYJNEJ INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania proszku stopowego ren‑kobalt z renianu
(VII) heksaaminakobaltu (III)

B1 (11) 229839
(41) 2018 02 12
(51) B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/44 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29B 7/38 (2006.01)
B29C 45/46 (2006.01)
(21) 422114
(22) 2017 07 04
(72) SIKORA JANUSZ, Dys (PL); FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL);
PERHÁČOVÁ ALŽBETA, Krompachy (SI)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wytłaczarka

B1 (11) 229585
(41) 2015 04 27
(51) B23B 35/00 (2006.01)
B28D 1/14 (2006.01)
C03B 33/02 (2006.01)
(21) 405728
(22) 2013 10 22
(72) WYSOCKI RAFAŁ, Lubichowo (PL)
(73) WYSOCKA EWELINA GLASS‑SERWIS, Zblewo (PL)
(54) Sposób wiercenia otworów w szkle z kontrolą procesową w cza‑
sie rzeczywistym
B1 (11) 229685
(41) 2017 01 30
(51) B23K 26/34 (2014.01)
C21D 1/09 (2006.01)
C23C 4/10 (2006.01)
(21) 413225
(22) 2015 07 22
(72) PACZKOWSKA MARTA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób modyfikacji laserowej warstwy wierzchniej żeliwa sfe‑
roidalnego
B1 (11) 229729
(41) 2015 08 17
(51) B25J 19/00 (2006.01)
B25J 18/00 (2006.01)
(21) 407161
(22) 2014 02 12
(72) KRAKÓWKA TOMASZ, Warszawa (PL); KOCIEL PIOTR,
Serokomla (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Podpora stabilizująca do robota mobilnego
B1 (11) 229606
(41) 2017 10 09
(51) B27D 1/00 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(21) 416684
(22) 2016 03 30
(72) PRUCNAL WITOLD, Mirocin (PL)
(73) PRUCNAL RAFAŁ OKNA DEBOW, Mirocin (PL)
(54) Sposób okleinowania profili okiennych zwłaszcza fornirem
naturalnym
B1 (11) 229852
(51) B27M 3/18 (2006.01)
B27H 1/00 (2006.01)
F26B 1/00 (2006.01)

(41) 2017 01 02

B1 (11) 229840
(41) 2018 02 12
(51) B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/54 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29B 7/38 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 45/53 (2006.01)
B29C 45/54 (2006.01)
(21) 422117
(22) 2017 07 04
(72) SIKORA JANUSZ, Dys (PL); PERHÁČOVÁ ALŽBETA,
Krompachy (SI)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Ślimak wytłaczarki
B1 (11) 229660
(41) 2018 03 12
(51) B29C 49/04 (2006.01)
B29C 49/16 (2006.01)
B29C 49/22 (2006.01)
(21) 418602
(22) 2016 09 07
(72) SYKULSKI KRZYSZTOF, Mirowszczyzna (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania detali dwukolorowych z rękawa dwuwar‑
stwowego
B1 (11) 229661
(41) 2018 03 12
(51) B29C 49/04 (2006.01)
B29C 49/16 (2006.01)
B29C 49/22 (2006.01)
(21) 418603
(22) 2016 09 07
(72) SYKULSKI KRZYSZTOF, Mirowszczyzna (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania detali dwukolorowych z rękawa trójwar‑
stwowego
B1 (11) 229811
(41) 2016 11 21
(51) B29C 70/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
(21) 412385
(22) 2015 05 19
(72) TOR‑ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL); GARBACZ TOMASZ,
Lublin (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób
jego wytwarzania
B1 (11) 229683
(41) 2016 11 21
(51) B29C 70/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
(21) 412386
(22) 2015 05 19
(72) TOR‑ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL); GARBACZ TOMASZ,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Kształtownik trzywarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób
jego wytwarzania
B1 (11) 229795
(41) 2017 05 08
(51) B30B 1/40 (2006.01)
(21) 414692
(22) 2015 11 05
(72) PIETRZAK MARCIN, Warszawa (PL)
(73) BIOTRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki (PL)
(54) Siłownik klinowy
B1 (11) 229791
(41) 2015 07 06
(51) B30B 15/00 (2006.01)
B30B 15/08 (2006.01)
(21) 406683
(22) 2013 12 27
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Zacisk do unieruchamiania zwłaszcza urządzenia do montażu
osi koła nawrotnego
B1 (11) 229642
(41) 2018 01 03
(51) B32B 21/00 (2006.01)
B27D 5/00 (2006.01)
E06B 3/82 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 417686
(22) 2016 06 22
(72) KOZŁOWSKI MATEUSZ, Chwałowice (PL); BIELAK ROBERT,
Tarnawatka (PL); DYL KAROL, Chwałowice (PL); NOWOSIELSKI
EUGENIUSZ, Kraśnik (PL); KĘDZIERSKI MARCIN, Sandomierz (PL);
PRUCNAL TOMASZ, Stalowa Wola (PL)
(73) KOZŁOWSKI ZBIGNIEW ERKADO, Chwałowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania zespołu drzwiowego
B1 (11) 229590
(41) 2015 09 28
(51) B32B 21/06 (2006.01)
B32B 7/04 (2006.01)
B32B 38/10 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
E04F 13/077 (2006.01)
(21) 407676
(22) 2014 03 26
(72) OZIMKIEWICZ MAREK, Katarzynki (PL)
(73) OZIMKIEWICZ MAREK, Katarzynki (PL)
(54) Sposób wytwarzania frezowanych płyt laminowanych
B1 (11) 229698
(41) 2017 06 05
(51) B32B 27/32 (2006.01)
(21) 414885
(22) 2015 11 23
(72) SZELIGA SŁAWOMIR, Rzeszów (PL); SZELIGA ANETA,
Rzeszów (PL); RADOŃ‑CHOLEWA ANNA, Sędziszów
Małopolski (PL); SOPEL JACEK, Świlcza (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI FOLII EFEKT PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Poliolefinowa, siedmiowarstwowa folia typu stretch
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B1 (11) 229867
(41) 2015 09 28
(51) B32B 37/02 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
B32B 5/28 (2006.01)
(21) 407588
(22) 2014 03 19
(72) WAWRZASZEK PIOTR, Jaworze (PL); ROKOWSKI MAREK,
Sułkowice (PL); KŁUSAK MARCIN, Żywiec (PL); GRYWNY
SŁAWOMIR, Andrychów (PL)
(73) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób wytwarzania metodą infuzji struktury kompozytowej
ze wzmocnieniami lokalnymi
B1 (11) 229648
(41) 2018 01 29
(51) B41M 3/14 (2006.01)
(21) 418083
(22) 2016 07 26
(72) DĄBROWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) MELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Sposób drukowania dokumentów zabezpieczonych
B1 (11) 229586
(41) 2015 08 31
(51) B42C 3/00 (2006.01)
B42C 5/06 (2006.01)
B42D 13/00 (2006.01)
B65H 45/28 (2006.01)
(21) 407274
(22) 2014 02 20
(72) GODLEWSKI HENRYK, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonywania wkładów zeszytowych do opraw złożo‑
nych i urządzenie do wykonywania wkładów zeszytowych do opraw
złożonych
B1 (11) 229786
(41) 2018 02 12
(51) B42F 13/00 (2006.01)
(21) 418154
(22) 2016 08 01
(72) ORLIKOWSKI JERZY, Sopot (PL)
(73) ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(54) Segregator z tworzywa sztucznego i sposób wytwarzania se‑
gregatora z tworzywa sztucznego
B1 (11) 229745
(41) 2015 05 25
(51) B60B 9/10 (2006.01)
B60B 17/00 (2006.01)
(21) 406148
(22) 2013 11 20
(72) OWCZARZAK IRENEUSZ, Środa Wielkopolska (PL); RAPIOR
KRZYSZTOF, Środa Wielkopolska (PL)
(73) KACZOR JERZY INTERGUM ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA GUMY
JERZY KACZOR, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Elastyczne koło tramwajowe i wkładka elastycznego koła tram‑
wajowego
B1 (11) 229845
(41) 2014 05 26
(51) B60L 3/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H01M 16/00 (2006.01)
(21) 401580
(22) 2012 11 12
(72) KRÓL EMIL, Rybnik (PL); MACIĄŻEK MARCIN, Będzin (PL);
GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Modułowa bateria akumulatorów
B1 (11) 229633
(51) B60P 1/44 (2006.01)
B60P 1/00 (2006.01)

(41) 2017 01 16
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417643
(22) 2016 06 21
WAWER KAMIL, Lublin (PL); DROŹDZIEL PAWEŁ, Lublin (PL)
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
Platforma załadowczo‑wyładowcza

B1 (11) 229716
(41) 2017 11 06
(51) B60Q 11/00 (2006.01)
B61L 5/12 (2006.01)
(21) 417067
(22) 2016 05 02
(72) MALEC KAZIMIERZ, Kraków (PL)
(73) MALEC KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE RAMATECH‑INSTAL SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków (PL); RACUŁT KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE RAMATECH‑INSTAL SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków (PL)
(54) Sposób sterowania wskaźnika sygnalizacyjnego do sterowania
ruchem kolejowym i układ sterowania wskaźnikiem sygnalizacyjnym
do sterowania ruchem kolejowym
B1 (11) 229783
(41) 2017 06 05
(51) B61L 1/16 (2006.01)
B61L 1/20 (2006.01)
G01D 18/00 (2006.01)
G01D 5/20 (2006.01)
(21) 416549
(22) 2016 03 21
(72) BUŁAWA MARIUSZ, Sopot (PL); STOLC HENRYK, Gdańsk (PL);
ULATOWSKI WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) VOESTALPINE SIGNALING SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(54) Sposób i układ do testowania poprawnego działania czujników
indukcyjnych do wykrywania koła taboru szynowego
B1 (11) 229703
(41) 2017 11 06
(51) B61L 1/16 (2006.01)
(21) 417024
(22) 2016 04 28
(72) GÓRNIOCZEK MAREK, Tarnowskie Góry (PL); ZIELIŃSKI
DARIUSZ, Jaworzno (PL); KOPACZ ANDRZEJ, Katowice (PL); MUSIOŁ
GRZEGORZ, Bytom (PL); SZCZEPONIK ADAM, Chorzów (PL);
BINCZYK KAMIL, Tychy (PL); KOŁTON WOJCIECH, Gliwice (PL);
SAWODNI ALEKSANDRA, Bytom (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Zintegrowany układ czujnika do wykrywania koła pojazdu szy‑
nowego
B1 (11) 229838
(41) 2017 09 11
(51) B62K 13/06 (2006.01)
B62K 3/12 (2006.01)
B62M 9/02 (2006.01)
B62M 11/02 (2006.01)
(21) 419531
(22) 2016 11 21
(72) STĘPIEŃ ALBERT, Ziębice (PL); ROGULA JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sprzęgło do łączenia wałów korbowych
B1 (11) 229721
(41) 2015 07 20
(51) B63C 11/34 (2006.01)
(21) 406871
(22) 2014 01 17
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL); PORALA BOGUMIŁ,
Gdańsk (PL); WAŁAMANIUK ROMAN, Augustów (PL)
(73) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL); PORALA BOGUMIŁ,
Gdańsk (PL); WAŁAMANIUK ROMAN, Augustów (PL)
(54) Urządzenie do transportu osób pod powierzchnią wody
B1 (11) 229777
(51) B64C 9/00 (2006.01)
B64C 7/00 (2006.01)

(41) 2017 08 28
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(21) 416184
(22) 2016 02 18
(72) DECZEWSKI KRZYSZTOF, Radom (PL); WIRASZKA WITOLD,
Warszawa (PL)
(73) PZL WARSZAWA‑OKĘCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Zabezpieczenie sworzniem klapy skrzydła statku powietrznego
B1 (11) 229778
(41) 2017 09 25
(51) B64C 25/20 (2006.01)
B64C 25/00 (2006.01)
(21) 416536
(22) 2016 03 17
(72) WIRASZKA WITOLD, Warszawa (PL)
(73) PZL WARSZAWA‑OKĘCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm sprzęgnięcia z blokadą dźwigni chowania podwozia
statku powietrznego, zwłaszcza z układem kabin posobnych
B1 (11) 229754
(41) 2016 12 05
(51) B65D 43/16 (2006.01)
B65D 51/04 (2006.01)
(21) 412563
(22) 2015 05 31
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zamknięcie pojemnika
B1 (11) 229598
(41) 2017 09 11
(51) B65D 81/32 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 30/02 (2006.01)
B65D 33/00 (2006.01)
(21) 416387
(22) 2016 03 03
(72) ROLESKI MAREK, Zbylitowska Góra (PL)
(73) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(54) Opakowanie z marynatą
B1 (11) 229650
(41) 2017 03 27
(51) B65F 1/04 (2006.01)
F25D 3/06 (2006.01)
(21) 414140
(22) 2015 09 24
(72) WAŚKOWSKI JURIJ, Chorzów (PL)
(73) WAŚKOWSKI JURIJ, Chorzów (PL)
(54) Pojemnik na stałe materiały niebezpieczne
B1 (11) 229662
(41) 2017 06 05
(51) B65G 1/04 (2006.01)
B65G 1/12 (2006.01)
(21) 419157
(22) 2016 10 18
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); WIECH JAKUB,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Automatyczny system magazynowania, zwłaszcza dla małych
przedmiotów
B1 (11) 229785
(41) 2018 01 03
(51) B65G 13/075 (2006.01)
B65G 47/29 (2006.01)
(21) 417812
(22) 2016 07 01
(72) KRAWCZUK DARIUSZ, Gleźnowo (PL)
(73) ZAKŁAD TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ TEPRO SPÓŁKA AKCYJNA,
Koszalin (PL)
(54) Zespół rolki napinacza taśmy
B1 (11) 229837
(51) B65G 15/30 (2006.01)
B21D 28/00 (2006.01)
B26D 5/12 (2006.01)
(21) 417285

(41) 2017 12 04

(22) 2016 05 23
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(72) WAŁĘSA KRZYSZTOF, Tymieniec‑Jastrząb (PL); TALAŚKA
KRZYSZTOF, Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL);
WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Głowica perforująca pasy napędowe i przenośnikowe
B1 (11) 229787
(41) 2017 01 30
(51) B65G 67/00 (2006.01)
F16L 55/00 (2006.01)
(21) 418187
(22) 2016 08 02
(72) MICHAŁOWICZ WŁODZIMIERZ, Oleśnica (PL)
(73) MICHAŁOWICZ WŁODZIMIERZ, Oleśnica (PL)
(54) Rurociąg załadowczo‑rozładowczy
B1 (11) 229702
(41) 2017 09 11
(51) B65H 31/08 (2006.01)
B65H 31/12 (2006.01)
(21) 416402
(22) 2016 03 07
(72) SIWEK WOJCIECH, Siemianowice Śląskie (PL); HUNKA
MARCIN, Czerwona Woda (PL)
(73) AUTOMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań (PL)
(54) Urządzenie do sztaplowania formatek nasączonych płynem
oraz sposób sztaplowania formatek nasączonych płynem
B1 (11) 229614
(41) 2017 11 06
(51) B66B 7/06 (2006.01)
F16G 11/04 (2006.01)
(21) 417015
(22) 2016 04 27
(72) BUĆKO ROBERT, Żory (PL); SALA MARIAN, Rybnik (PL);
SZAŃSKI JAKUB, Żory (PL)
(73) SADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik (PL)
(54) Klinowe zawieszenie linowe
B1 (11) 229863
(41) 2018 04 09
(51) B66B 15/04 (2006.01)
B66B 15/06 (2006.01)
(21) 419036
(22) 2016 10 07
(72) WOLNICA MIROSŁAW, Knurów (PL); GRZEGORZEK ŁUKASZ,
Żory (PL)
(73) OPA‑ROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik (PL)
(54) Sposób przebudowy linopędni oraz bęben przebudowanej
linopędni górniczej maszyny wyciągowej
B1 (11) 229855
(41) 2015 11 09
(51) B66C 1/20 (2006.01)
B66C 1/12 (2006.01)
B60S 9/22 (2006.01)
(21) 411406
(22) 2015 02 26
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) DŹWIGAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(54) Sposób podnoszenia pojazdów
B1 (11) 229790
(41) 2016 08 29
(51) B66C 13/00 (2006.01)
B66C 19/00 (2006.01)
(21) 416700
(22) 2014 06 26
(30) 20135703
2013 06 27
FI
20145325
2014 04 04
FI
(86) 2014 06 26
PCT/FI14/50526
(87) 2014 12 31
WO14/207315
(72) OJAPALO ESA, Hyvinkää (FI); SANTALA JUHA, Hyvinkää (FI);
OJA HANNU, Hyvinkää (FI); MIKKONEN SILVO, Hyvinkää (FI)
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(73) KONECRANES PLC., Hyvinkää (FI)
(54) Ruchoma dźwignica
B1 (11) 229717
(41) 2018 01 03
(51) B81C 1/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
(21) 417819
(22) 2016 07 01
(72) KŁOS HELENA, Warszawa (PL); SZMIGIEL DARIUSZ,
Piaseczno (PL); PROKARYN PIOTR, Chynów (PL); DOBROWOLSKI
RAFAŁ, Warszawa (PL); SIERAKOWSKI ANDRZEJ, Piaseczno (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób oddzielania elementów mikro/nano‑elektronicznych
i mikro/nano‑mechanicznych od płytek nośnych
B1 (11) 229680
(41) 2015 10 12
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
C01G 3/02 (2006.01)
B22F 9/20 (2006.01)
(21) 407817
(22) 2014 04 07
(72) PESZKE JERZY, Kruszyna (PL); NOWAK ANNA, Katowice (PL)
(73) PUREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myszków (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanocząstek tlenku miedzi (I)
B1 (11) 229869
(41) 2015 03 16
(51) C01B 15/013 (2006.01)
(21) 405226
(22) 2013 09 02
(72) DARCZUK TADEUSZ, Puławy (PL); KANIA MAGDALENA,
Puławy (PL); ROMANOWSKI PIOTR, Puławy (PL); RUDNIK BOGDAN,
Puławy (PL); SATKOWSKI IRENEUSZ, Puławy (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL)
(54) Sposób równoczesnego zatężania i oczyszczania wodnych
roztworów nadtlenku wodoru
B1 (11) 229760
(41) 2015 05 25
(51) C01B 17/96 (2006.01)
C01C 1/24 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
(21) 406100
(22) 2013 11 18
(72) STOPA HALINA, Tarnów (PL); GRUDZIEŃ MARIA, Tarnów (PL);
MACISZEWSKI LESZEK, Tarnów (PL); JURKIEWICZ JANUSZ,
Szczecin (PL); DĄBROWSKI WALDEMAR, Szczecin (PL); MUSIAŁ
BRONISŁAW, Tarnów (PL)
(73) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL); GRUPA AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA AKCYJNA, Police (PL)
(54) Sposób jednoczesnego otrzymywania siarczanu amonu i tlenku
żelaza
B1 (11) 229678
(41) 2015 06 22
(51) C01B 21/40 (2006.01)
(21) 406604
(22) 2013 12 19
(72) WILK MARCIN, Puławy (PL); LEDAKOWICZ STANISŁAW JÓZEF,
Łódź (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL);
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób utleniania kwasu azotawego
B1 (11) 229861
(41) 2016 04 25
(51) C01B 21/48 (2006.01)
C01B 32/60 (2017.01)
(21) 409814
(22) 2014 10 16
(72) SZCZERBA JACEK, Kraków (PL); URBAŃCZYK LESZEK,
Chrzanów (PL); WANTUCH WIESŁAW, Libiąż (PL); LIS JERZY,
Skawina (PL); FIGURA MARCIN, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA,
Skała (PL); MAJKA‑WANTUCH MARIA, Libiąż (PL); KURZAŃSKA
AGNIESZKA, Kwaczała (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE
ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Ropczyce (PL); ALWERNIA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia (PL)
(54) Sposób równoczesnego otrzymywania roztworu azotanu sodu
i zasadowego węglanu magnezu

STANISŁAW, Puławy (PL); STECHMAN MARTA, Gliwice (PL);
BODZEK‑KOCHEL MARIOLA, Gliwice (PL); ADAMEK MAŁGORZATA,
Chorzów (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób otrzymywania krystalicznego nawozowego siarczanu
amonu z roztworów poabsorpcyjnych

B1 (11) 229677
(41) 2015 05 25
(51) C01B 32/28 (2017.01)
C22C 26/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B23B 27/20 (2006.01)
(21) 406199
(22) 2013 11 22
(72) JAWORSKA LUCYNA, Kraków (PL); KLIMCZYK PIOTR,
Skawina (PL); SZUTKOWSKA MAGDALENA, Kraków (PL); BUĆKO
MIROSŁAW M., Kraków (PL); CYGAN SŁAWOMIR, Nowodworze (PL);
LASZKIEWICZ‑ ŁUKASIK JOLANTA, Busko‑Zdrój (PL)
(73) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA, Kraków (PL)
(54) Kompozyt diamentowy z fazą wiążącą w postaci cermetalu
i sposób jego wytwarzania

B1 (11) 229733
(41) 2014 01 20
(51) C01G 9/04 (2006.01)
(21) 399972
(22) 2012 07 16
(72) WIESZCZYCKA KAROLINA, Poznań (PL); OLSZANOWSKI
ANDRZEJ, Czerwonak (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób selektywnej ekstrakcji jonów cynku(II) z kwaśnych roz‑
tworów chlorkowych zawierających jony cynku(II) i/lub miedzi(II) i/
lub żelaza(II) i/lub żelaza(III)

B1 (11) 229814
(41) 2015 02 16
(51) C01B 32/158 (2017.01)
C01B 32/168 (2017.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 405066
(22) 2013 08 14
(72) PEŁECH IWONA, Szczecin (PL); PEŁECH ROBERT, Szczecin (PL);
JĘDRZEJEWSKA ANNA, Szczecin (PL); MOSZYŃSKI DARIUSZ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób funkcjonalizacji chlorowanych nanorurek węglowych
B1 (11) 229613
(41) 2017 11 06
(51) C01B 32/184 (2017.01)
(21) 417005
(22) 2016 04 27
(72) SIBERA DANIEL, Szczecin (PL); NARKIEWICZ URSZULA,
Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL); MORAWSKI
ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); WRÓBEL RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania grafenu
B1 (11) 229805
(41) 2016 09 26
(51) C01B 32/907 (2017.01)
B05D 1/18 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
A61L 27/28 (2006.01)
(21) 411638
(22) 2015 03 18
(72) SITARZ MACIEJ, Skała (PL); DŁUGOŃ ELŻBIETA,
Kraków (PL); JELEŃ PIOTR, Skawina (PL); GAWĘDA MAGDALENA,
Andrychów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania bioaktywnych powłok na bazie oksy‑
węgliku krzemu
B1 (11) 229818
(41) 2015 12 07
(51) C01C 1/24 (2006.01)
C05C 3/00 (2006.01)
B01D 9/02 (2006.01)
(21) 408454
(22) 2014 06 06
(72) SYNOWIEC PIOTR MARIA, Gliwice (PL); BUNIKOWSKA
BARBARA, Gliwice (PL); MOŻEŃSKI CEZARY, Puławy (PL); JAWORSKI

B1 (11) 229675
(41) 2015 03 02
(51) C02F 1/24 (2006.01)
B03D 1/14 (2006.01)
B01D 21/02 (2006.01)
(21) 405110
(22) 2013 08 21
(72) DOBRZYŃSKI IRENEUSZ, Gdynia (PL); PABISIAK ANDRZEJ,
Gdynia (PL)
(73) EKOBUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania ścieków przez flotację
B1 (11) 229589
(41) 2015 09 28
(51) C02F 1/62 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
(21) 407594
(22) 2014 03 20
(72) ŁATKA ANDRZEJ, Oława (PL); PLEWA FRANCISZEK,
Dąbrowa Górnicza (PL); PLUTA IRENA, Katowice (PL)
(73) BATERPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL); PLEWA
FRANCISZEK, Dąbrowa Górnicza (PL); PLUTA IRENA, Katowice (PL)
(54) Zastosowanie ciekłego siarczanu sodu z recyklingu baterii i aku‑
mulatorów do oczyszczania solanek kopalnianych z baru i radu
B1 (11) 229801
(41) 2015 04 13
(51) C02F 3/34 (2006.01)
C02F 3/02 (2006.01)
C02F 101/32 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(21) 405589
(22) 2013 10 09
(72) MARCHUT‑MIKOŁAJCZYK OLGA, Łódź (PL); WIECZOREK
DOROTA, Łódź (PL); ANTCZAK TADEUSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego
biodieslem B100
B1 (11) 229764
(41) 2015 12 07
(51) C04B 22/02 (2006.01)
C04B 111/94 (2006.01)
C01B 32/225 (2017.01)
(21) 408318
(22) 2014 05 26
(72) PICHÓR WALDEMAR, Balice (PL); FRĄC MAKSYMILIAN,
Radłów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących
do kompozytów cementowych
B1 (11) 229759
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 22/04 (2006.01)

(41) 2015 05 25
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C04B 22/06 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 3/20 (2006.01)
(21) 406075
(22) 2013 11 16
(72) SKROBOT KRZYSZTOF, Tychy (PL); RADOŁA RAFAŁ, Bytom (PL)
(73) ARSANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siemianowice Śląskie (PL)
(54) Sposób wytwarzania sypkich mieszanek budowlanych i sypka
mieszanka budowlana
B1 (11) 229864
(41) 2013 06 10
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/06 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
(21) 401393
(22) 2012 10 29
(72) MAŁOLEPSZY JAN, Kraków (PL); DYCZEK JERZY, Kraków (PL);
KONIK ZOFIA, Kraków (PL); PYZALSKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego
B1 (11) 229788
(41) 2015 06 08
(51) C04B 28/24 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 406320
(22) 2013 11 29
(72) IZAK PIOTR, Kraków (PL); WÓJCIK ŁUKASZ, Bytom (PL);
GAJEK MARCIN, Kraków (PL); MASTALSKA‑POPŁAWSKA JOANNA,
Łaszczów (PL); STEMPKOWSKA AGATA, Kraków (PL); KUŚ ROMAN,
Sławków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
GEOLOGICZNO‑WIERTNICZYCH GRAŻYNA JANIK, ROMAN KUŚ
SPÓŁKA JAWNA, Sosnowiec (PL)
(54) Spoiwo hydroizolacyjne do tworzenia przegród przeciwfiltra‑
cyjnych
B1 (11) 229780
(41) 2016 12 19
(51) C05F 15/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(21) 412678
(22) 2015 06 11
(72) KALEMBASA STANISŁAW, Siedlce (PL); KALEMBASA DOROTA,
Siedlce (PL); BECHER MARCIN, Siedlce (PL); KUZIEMSKA BEATA,
Siedlce (PL); PAKUŁA KRZYSZTOF, Łuków (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO‑HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Nawóz organiczny z odpadów poprodukcyjnych biogazu
B1 (11) 229856
(41) 2016 09 12
(51) C05G 3/02 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 411485
(22) 2015 03 09
(72) LUBKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); SMOROWSKA
ALEKSANDRA, Police (PL); WŁODARCZYK MAŁGORZATA,
Szczecin (PL); GRZMIL BARBARA, Szczecin (PL); SIWEK HANNA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający związki alle‑
lopatyczne oraz sposób wytwarzania wieloskładnikowego nawozu
mineralnego zawierającego związki allelopatyczne
B1 (11) 229792
(41) 2016 06 06
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
(21) 410373
(22) 2014 12 04
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL);
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RZEMIENIECKI TOMASZ, Szczecinek (PL); CZERNIAK KAMIL,
Sompolno (PL); GISZTER RAFAŁ, Ościsłowo (PL); KĘDZIA
ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL); KULIGOWSKI JAN,
Wielka Nieszawka (PL); RODAK HUBERT, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Chlorki(alkoksymetylo)dietylo[2-(metakryloiloksy)etylo]amo‑
niowe i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 229743
(41) 2015 02 02
(51) C07D 217/24 (2006.01)
C07D 217/02 (2006.01)
A61K 31/472 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 404920
(22) 2013 07 30
(72) SOLECKA JOLANTA, Warszawa (PL); KAWĘCKI ROBERT,
Warszawa (PL); POSTEK MAGDALENA, Łomianki (PL); PYPOWSKI
KRZYSZTOF, Siedlce (PL)
(73) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
‑PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZO‑HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Nowe pochodne kwasu 3,4‑dihydroizochinolino‑3-karboks
ylowego o właściwościach przeciwnowotworowych, sposób ich
syntezy, kompozycje farmaceutyczne zawierające te pochodne oraz
ich zastosowanie
B1 (11) 229834
(41) 2017 09 11
(51) C07D 233/60 (2006.01)
C07C 35/12 (2006.01)
C07C 65/10 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
(21) 416691
(22) 2016 03 30
(72) FEDER‑KUBIS JOANNA, Wrocław (PL); BRYJAK JOLANTA,
Stary Śleszów (PL); HRYDZIUSZKO ZOFIA, Wrocław (PL); ŚWIERCZEK
URSZULA, Koskowice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne ciecze jonowe z anionem salicylanowym, sposób ich
wytwarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 229581
(41) 2011 09 26
(51) C07D 405/12 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 390769
(22) 2010 03 19
(72) BARCISZEWSKI JAN, Poznań (PL); MARKIEWICZ WOJCIECH T.,
Poznań (PL); ADAMSKA EWELINA, Kamień Pomorski (PL); PLITTA
BEATA, Poznań (PL); GIEL‑PIETRASZUK MAŁGORZATA, Poznań (PL);
WYSZKO ELIZA, Poznań (PL); MARKIEWICZ MARIA, Poznań (PL);
FEDORUK‑WYSZOMIRSKA AGNIESZKA, Poznań (PL); KULIŃSKI
TADEUSZ, Poznań (PL); CHMIELEWSKI MARCIN, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Poznań (PL)
(54) Analog cytozyny i jego zastosowanie w leczeniu chorób zwią‑
zanych z zaburzeniami metylacji DNA
B1 (11) 229588
(41) 2016 03 14
(51) C07D 409/14 (2006.01)
C07D 473/02 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
(21) 409329
(22) 2014 08 29
(72) PIETRZYK‑LE AGNIESZKA, Warszawa (PL); BARTOŁD
KATARZYNA, Maków Mazowiecki (PL); NOWORYTA KRZYSZTOF,
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Warszawa (PL); LISOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); PIETRZAK
MARIUSZ, Piastów (PL); WSZELAKA‑RYLIK MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); KUTNER WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL);
D’SOUZA FRANCIS, Flower Mound (US); CAUTERUCCIO SILVIA,
Collesalvetti (IT); LICANDRO EMANUELA, Milan (IT); SANNICOLO
FRANCESCO, Milan (IT); MUSSINI PATRIZIA R., Milan (IT)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowy sztuczny oligomer o sekwencji zasad nukleinowych
ATATTT komplementarny do promotorowej sekwencji TATAAA,
sztuczna nić promotora DNA zawierająca ten oligomer i jej zastoso‑
wanie do selektywnego wykrywania i oznaczania oligonukleotydu
TATAAA

(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Borofunkcyjne disilazany

B1 (11) 229830
(41) 2016 08 29
(51) C07D 409/14 (2006.01)
C07D 345/00 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
C12N 11/00 (2006.01)
(21) 413847
(22) 2015 09 09
(72) SOŁODUCHO JADWIGA, Wrocław (PL); CABAJ JOANNA,
Wrocław (PL); ŚWIST AGNIESZKA, Wrocław (PL); JĘDRYCHOWSKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) 4-(5‑heksylotien‑2-ylo)-2,6‑bis[5-(selenyl‑2-ilo)tien‑2-ylo]piry‑
dyna, sposób jej otrzymywania oraz elektroda enzymatyczna do
wykrywania związków fenolowych w roztworach wodnych

B1 (11) 229857
(41) 2016 05 23
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)
(21) 414173
(22) 2015 09 28
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Piotrków Trybunalski (PL); NIEZGODA
NATALIA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1‑ Geranoilo‑sn‑ glicero‑3-fosfocholina oraz sposób jej otrzy‑
mywania

B1 (11) 229833
(41) 2017 08 28
(51) C07D 495/04 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
(21) 416237
(22) 2016 02 23
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); KULA SŁAWOMIR,
Sosnowiec (PL); SZŁAPA AGATA, Pszczyna (PL); FILAPEK MICHAŁ,
Czechowice‑Dziedzice (PL); MATUSZCZYK DANIEL, Orzesze (PL);
WESOŁOWSKA PATRYCJA, Głowno (PL); MITRĘGA ZUZANNA,
Wisła (PL); SZLAGOR JOANNA, Kozy (PL); WÓJCIK EMILIA,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 2,2’-bis(3,4‑etylenodioksytiofenu)
B1 (11) 229679
(41) 2015 10 12
(51) C07F 1/10 (2006.01)
C07D 213/16 (2006.01)
B01J 31/12 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
C07C 29/153 (2006.01)
(21) 407713
(22) 2014 03 31
(72) PATRONIAK VIOLETTA, Czerwonak (PL); WAŁĘSA‑CHORAB
MONIKA, Dzielice (PL); MARCINKOWSKI DAMIAN, Murowana
Goślina (PL); MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL); KĄDZIOŁKA
GRZEGORZ, Szczecin (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Antracenowe kompleksy srebra, i sposób ich otrzymywania
oraz ich zastosowanie jako fotokatalizatory w reakcji rozkładu za‑
nieczyszczeń organicznych i redukcji ditlenku węgla
B1 (11) 229708
(41) 2017 11 20
(51) C07F 7/10 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
(21) 419661
(22) 2016 12 05
(72) KUCIŃSKI KRZYSZTOF, Krosno (PL); HRECZYCHO GRZEGORZ,
Poznań (PL); KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL)

B1 (11) 229709
(41) 2017 11 20
(51) C07F 7/30 (2006.01)
(21) 419663
(22) 2016 12 05
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL); HRECZYCHO
GRZEGORZ, Poznań (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF, Krosno (PL);
SZUDKOWSKA‑FRĄTCZAK JUSTYNA, Biedrusko (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Niesymetryczne germanofunkcyjne disilazany

B1 (11) 229695
(41) 2017 04 10
(51) C08F 2/48 (2006.01)
C08K 5/55 (2006.01)
(21) 414212
(22) 2015 09 29
(72) JĘDRZEJEWSKA BEATA, Bydgoszcz (PL); OŚMIAŁOWSKI
BORYS, Bydgoszcz (PL); ZAKRZEWSKA ANNA, Żołędowo (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację
B1 (11) 229699
(41) 2017 06 19
(51) C08F 265/04 (2006.01)
C08F 8/12 (2006.01)
C08F 8/30 (2006.01)
C08F 8/42 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08F 220/14 (2006.01)
C08F 20/14 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
(21) 415344
(22) 2015 12 16
(72) ZDYBAŁ DOMINIK, Kraków (PL); MILEWSKI ANDRZEJ,
Gliwice (PL); JAKÓBIK‑KOLON AGATA, Kleszczów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiałów sorpcyjnych z poli(metakry‑
lanu metylu)
B1 (11) 229789
(41) 2016 11 07
(51) C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
(21) 412192
(22) 2015 04 30
(72) PACIOREK‑SADOWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL);
CZUPRYŃSKI BOGUSŁAW, Trzemiętowo (PL); BOROWICZ MARCIN,
Szczepanowo (PL); LISZKOWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo
‑poliizocyjanurowych
B1 (11) 229712
(51) C08G 63/60 (2006.01)
C08G 63/02 (2006.01)
C08G 63/12 (2006.01)

(41) 2015 10 12
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(21) 407734
(22) 2014 04 01
(72) KORZENIOWSKI WACŁAW, Tarnów (PL); KORZENIOWSKI
ŁUKASZ, Tarnów (PL); KORZENIOWSKI KRZYSZTOF, Tarnów (PL)
(73) KORZENIOWSKI WACŁAW CHEMENERGIA, Tarnów (PL)
(54) Sposób wytwarzania żywic poliestrowych

(21) 414171
(22) 2015 09 28
(72) BARTON‑PUDLIK JOANNA, Leśnica (PL); CZAJA KRYSTYNA,
Opole (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin

B1 (11) 229694
(41) 2017 06 05
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
(21) 415065
(22) 2015 12 01
(72) RZYMSKI WŁADYSŁAW M., Łódź (PL); DMOWSKA‑JASEK
PAULINA, Łódź (PL); SMEJDA‑KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania i modyfikacji mieszanin kauczuku chloro‑
prenowego z kauczukiem butadienowo‑styrenowym

B1 (11) 229682
(41) 2016 10 10
(51) C08L 23/08 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 5/21 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08J 3/20 (2006.01)
B29C 70/60 (2006.01)
(21) 411813
(22) 2015 03 30
(72) WOJTALA ANNA, Kędzierzyn‑Koźle (PL); ROMANOWSKI MARCIN,
Gliwice (PL); GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL); SZPILSKA KATARZYNA,
Bliszczyce (PL); PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); SZULC
RYSZARD, Kędzierzyn‑Koźle (PL); KRASUSKA AGATA, Wrzosy (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn‑Koźle (PL)
(54) Sposoby wytwarzania wysokonapełnionych kompozytów po‑
limerowych

B1 (11) 229813
(41) 2014 09 29
(51) C08J 5/10 (2006.01)
C08L 31/04 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29C 70/40 (2006.01)
(21) 403296
(22) 2013 03 25
(72) TARTAKOWSKI ZENON, Szczecin (PL); LEWANDOWSKA
JUSTYNA, Szczecin (PL); KOSYL MATEUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozyt termoplastyczny zawierający odpadowy tetrapak
B1 (11) 229796
(41) 2014 02 03
(51) C08J 7/04 (2006.01)
C23C 4/10 (2016.01)
C23C 8/12 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
B01J 37/02 (2006.01)
(21) 400099
(22) 2012 07 23
(72) MACYK WOJCIECH, Kryspinów (PL); SADOWSKI RAFAŁ,
Kraków (PL); ŁABUZ PRZEMYSŁAW, Kraków (PL)
(73) SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno (PL)
(54) Sposób otrzymywania fotokatalitycznych powłok z TiO2 na po‑
wierzchniach polimerowych aktywowanych światłem słonecznym
B1 (11) 229859
(41) 2017 04 10
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08L 23/18 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 5/134 (2006.01)
(21) 414170
(22) 2015 09 28
(72) BARTON‑PUDLIK JOANNA, Leśnica (PL); CZAJA KRYSTYNA,
Opole (PL); KOWALSKA JUSTYNA, Tarnowskie Góry (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Kompozyty na osnowie poliolefin
B1 (11) 229860
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08L 23/18 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 5/134 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
B29C 47/40 (2006.01)

(41) 2017 04 10

B1 (11) 229802
(41) 2015 09 14
(51) C08L 59/02 (2006.01)
C08K 5/5435 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
(21) 407468
(22) 2014 03 10
(72) STERZYŃSKI TOMASZ, Poznań (PL); CZARENECKA
‑KOMOROWSKA DOROTA, Poznań (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM,
Poznań (PL); DUTKIEWICZ MICHAŁ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kompozyt polioksymetylenu POM/POSS o podwyższonej
udarności i stabilności termicznej, sposób jego otrzymywania oraz
zastosowanie.
B1 (11) 229676
(41) 2015 04 27
(51) C08L 101/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
(21) 405751
(22) 2013 10 23
(72) DĘBEK CEZARY, Warszawa (PL); WASILEWICZ ANDRZEJ,
Rybnik (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL); SADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Materiał tłumiący przeznaczony na warstwy tłumiące w lino‑
wych pomostach bezpieczeństwa
B1 (11) 229841
(41) 2016 02 01
(51) C09D 5/34 (2006.01)
C09K 3/10 (2006.01)
(21) 408954
(22) 2014 07 22
(72) PŁASKA JUSTYNA ZOFIA, Łomno (PL); ZMYSŁOWSKI RAFAŁ,
Mierzyn (PL)
(73) CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica (PL)
(54) Masa szpachlowa o zredukowanym skurczu
B1 (11) 229649
(41) 2018 02 12
(51) C09D 11/08 (2006.01)
C09D 11/10 (2014.01)
(21) 418177
(22) 2016 08 02
(72) ŻOŁEK‑TRYZNOWSKA ZUZANNA, Warszawa (PL)
(73) KARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gołdap (PL)
(54) Sposób drukowania na podłożu tekturowym
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B1 (11) 229730
(41) 2015 11 09
(51) C09D 163/00 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
(21) 408044
(22) 2014 04 28
(72) KUCZYŃSKA HELENA, Gliwice (PL); MANN GABRIELA,
Czekanów (PL); LANGER EWA, Orzesze (PL); BORTEL KRZYSZTOF,
Mikołów (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Termoplastyczna farba do zdobienia szkła
B1 (11) 229755
(41) 2016 04 25
(51) C09J 7/22 (2018.01)
C09J 7/38 (2018.01)
B65D 67/00 (2006.01)
B65D 27/38 (2006.01)
(21) 409900
(22) 2014 10 23
(72) ŚWIŚ MAREK, Czystochleb (PL)
(73) GŁOWIŃSKI JÓZEF PLAST‑FARB, Czaple (PL)
(54) Taśma do otwierania opakowań
B1 (11) 229713
(41) 2016 04 11
(51) C10G 3/00 (2006.01)
(21) 409648
(22) 2014 09 30
(72) JĘCZMIONEK ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania węglowodorowego biokomponentu oleju
napędowego o podwyższonej gęstości
B1 (11) 229728
(41) 2015 08 03
(51) C10L 1/23 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/232 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 10/12 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
(21) 407025
(22) 2014 01 31
(72) STANIK WINICJUSZ, Kraków (PL); BĘDKOWSKI JERZY,
Katowice (PL); KONIECZNY RAFAŁ, Kraków (PL); SIKORA
KATARZYNA, Kraków (PL); SIKORA KRZYSZTOF, Kraków (PL);
JANECZEK MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Dodatek cetanowo‑detergentowy o wysokiej stabilności ter‑
mooksydacyjnej
B1 (11) 229824
(41) 2017 02 13
(51) C10L 10/08 (2006.01)
(21) 413366
(22) 2015 07 31
(72) SKOTNICKI WIESŁAW, Biedrzychowice Dolne (PL)
(73) SKOTNICKI WIESŁAW, Biedrzychowice Dolne (PL)
(54) Zastosowanie ciekłego smaru
B1 (11) 229720
(41) 2014 06 09
(51) C10L 11/06 (2006.01)
(21) 401799
(22) 2012 11 28
(72) BOGACZ WIESŁAW, Oświęcim (PL); TLAŁKA JACEK,
Bielany (PL); BARAN WITOLD, Libiąż (PL)
(73) BBTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmek (PL)
(54) Podpałka do rozpalania ognia, zwłaszcza w kotłach węglowych
B1 (11) 229607
(51) C11B 1/06 (2006.01)
B30B 9/12 (2006.01)
(21) 416784

(41) 2017 10 09
(22) 2016 04 08

Nr 8/2018

(72) HOŁUB STANISŁAW, Łódź (PL); SŁOWIŃSKI SŁAWOMIR, Łódź (PL)
(73) SŁOWIŃSKI SŁAWOMIR NATULUX, Łódź (PL)
(54) Domowa wyciskarka oleju z nasion
B1 (11) 229769
(41) 2017 05 08
(51) C11D 3/382 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 1/28 (2006.01)
(21) 414683
(22) 2015 11 05
(72) SEWERYN ARTUR, Radom (PL); WASILEWSKI TOMASZ,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Delikatny płyn do ręcznego mycia naczyń
B1 (11) 229770
(41) 2017 05 08
(51) C11D 3/382 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 1/28 (2006.01)
(21) 414685
(22) 2015 11 05
(72) SEWERYN ARTUR, Radom (PL); WASILEWSKI TOMASZ,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Pielęgnacyjny płyn do ręcznego mycia naczyń
B1 (11) 229842
(41) 2016 04 11
(51) C11D 13/00 (2006.01)
(21) 409684
(22) 2014 10 02
(72) MAGDIJ KRZYSZTOF, Nowy Targ (PL)
(73) MAGDIJ KRZYSZTOF, Nowy Targ (PL)
(54) Sposób podgrzewania i roztapiania bazy mydlanej, zwłaszcza
glicerynowej, w procesie wytwarzania mydła
B1 (11) 229794
(41) 2017 06 05
(51) C12C 7/00 (2006.01)
C12C 11/00 (2006.01)
C12C 12/00 (2006.01)
(21) 414958
(22) 2015 11 27
(72) DIOWKSZ ANNA, Łódź (PL); KORDIALIK‑BOGACKA EDYTA,
Zgierz (PL); PAWŁOWSKA PAULINA, Łódź (PL); AMBROZIAK
WOJCIECH, Łódź (PL)
(73) KOZŁOWSKA ANNA GOOD INVESTMENT, Gniezno (PL)
(54) Sposób wytwarzania piw niepasteryzowanych i niefiltrowanych
o właściwościach prozdrowotnych
B1 (11) 229762
(41) 2015 07 06
(51) C12G 3/02 (2006.01)
C12N 1/18 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) 406718
(22) 2013 12 30
(72) MISIEWICZ ANNA, Warszawa (PL); WETOSZKA URSZULA,
Warszawa (PL); SPERA MARIA, Mysiadło (PL); CIEŚLAK HANNA,
Marki (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO
‑SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób prowadzenia fermentacji alkoholowej wysokocukrowej
brzeczki miodowej
B1 (11) 229843
(41) 2016 04 11
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/10 (2006.01)
(21) 409655
(22) 2014 09 30
(72) WOSZCZYK TOMASZ, Swarzędz (PL)
(73) MIKRONATURA ŚRODOWISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Nowy szczep bakterii Bacillus licheniformis PROENV1
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B1 (11) 229829
(41) 2017 02 27
(51) C12N 5/02 (2006.01)
(21) 413583
(22) 2015 08 17
(72) CEGIELSKI MAREK, Wrocław (PL); CEGIELSKA MAGDALENA,
Wrocław (PL)
(73) DR MAREK CEGIELSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wyprowadzenia linii komórek macierzystych o sym‑
bolu MVC z jąder jeleniowatych (Cervidae), zastosowanie komórek
macierzystych o symbolu MVC z jąder jeleniowatych (Cervidae)
i kompozycja zawierająca komórki macierzyste o symbolu MVC

B1 (11) 229726
(41) 2017 04 10
(51) C23F 11/04 (2006.01)
C23G 1/02 (2006.01)
H01L 31/02 (2006.01)
(21) 414209
(22) 2015 09 29
(72) JANECZEK KAMIL, Warszawa (PL); ARAŹNA ANETA,
Radzymin (PL); LIPIEC KRZYSZTOF, Kruszyna (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób chemicznej ekstrakcji struktury półprzewodnikowej
i warstwy izolacyjnej z podzespołów elektronicznych typu PLCC,
SO, QFP i QFN

B1 (11) 229799
(41) 2014 10 27
(51) C12N 15/29 (2006.01)
A01H 5/00 (2006.01)
(21) 403585
(22) 2013 04 18
(72) KONOPKA‑POSTUPOLSKA DOROTA, Warszawa (PL); HENNIG
JACEK, Warszawa (PL); SZALONEK MICHAŁ, Przeciszów (PL);
RYMASZEWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); HARA AGNIESZKA,
Zaleszany (PL); MARCZEWSKI WALDEMAR, Młochów (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
‑PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radzików (PL)
(54) Sposób selekcji roślin o zwiększonej tolerancji na ciemną plami‑
stość pouderzeniową, materiał roślinny otrzymany tym sposobem
oraz zastosowanie sekwencji aneksyn z ziemniaka do selekcji roślin

B1 (11) 229596
(41) 2016 05 09
(51) C25D 3/56 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
C22C 19/07 (2006.01)
(21) 413735
(22) 2015 08 28
(72) KOPYTO DOROTA, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA‑SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL);
CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL); BARANEK WIT, Gliwice (PL);
MAJEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); PIĘTASZEWSKI JAN,
Warszawa (PL); MICHAŁOWSKI JERZY, Warszawa (PL); PIETEK
ELŻBIETA, Gliwice (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL);
WITMAN KRYSTYNA, Gliwice (PL); GRZECHCA PIOTR, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); WOJSKOWA
AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL); INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren‑kobalt
‑molibden

B1 (11) 229862
(41) 2015 02 02
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
C12P 19/34 (2006.01)
(21) 404901
(22) 2013 07 29
(72) WNUK MACIEJ ANTONI, Rzeszów (PL); WOREK MARIUSZ,
Wola Zgłobieńska (PL); KWIATKOWSKA ALEKSANDRA, Łódź (PL);
JAWORSKI ADAM, Łódź (PL); MIEDZIK BEATA, Jarczów (PL); KAPŁAN
JAKUB, Krosno (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Genomowa sonda diagnostyczna typu in situ znakująca DNA
w jądrze komórkowym Trichophyton mentagropyhtes, sposób jej
otrzymywania oraz wykrywania Trichophyton mentagrophytes na
szkiełku mikroskopowym
B1 (11) 229797
(41) 2016 05 23
(51) C22B 7/04 (2006.01)
(21) 410117
(22) 2014 11 12
(72) BYDAŁEK ADAM, Szczecin (PL); BYDAŁEK ANDRZEJ,
Zielona Góra (PL); BYDAŁEK FRANCISZEK, Szczecin (PL);
KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WOŁCZYŃSKI
WALDEMAR, Kraków (PL); KUŚMIERCZYK KATARZYNA, Kraków (PL);
JONES MAGDALENA, San Diego (US)
(73) BYDAŁEK ADAM DOXPED‑DORADZTWO TECHNOLOGICZNE
I EKSPERTYZY Z ZAKRESU TECHNOLOGII TOPIENIA METALI ORAZ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Szczecin (PL); BYDAŁEK ANDRZEJ,
Zielona Góra (PL); BYDAŁEK FRANCISZEK, (PL); KURZYDŁOWSKI
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WOŁCZYŃSKI WALDEMAR,
Kraków (PL); KUŚMIERCZYK KATARZYNA, Kraków (PL); JONES
MAGDALENA, San Diego (US)
(54) Sposób wprowadzania metalurgicznych reagentów do żużli,
popiołów lub rud
B1 (11) 229761
(41) 2015 06 08
(51) C22C 21/04 (2006.01)
(21) 406232
(22) 2013 11 25
(72) ROMANKIEWICZ FERDYNAND, Zielona Góra (PL);
MICHALSKI MARIUSZ, Przylep (PL); ROMANKIEWICZ REMIGIUSZ,
Zielona Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób modyfikacji nadeutektycznych stopów aluminiowo
‑krzemowych

B1 (11) 229587
(41) 2015 10 26
(51) C25D 11/04 (2006.01)
(21) 407927
(22) 2014 04 17
(72) KORZEKWA JOANNA, Góra Siewierska (PL); SKONECZNY
WŁADYSŁAW, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstw tlenkowych wzbogaconych na‑
nolubrikantem, na aluminium lub jego stopach
B1 (11) 229737
(41) 2014 07 07
(51) D04B 21/00 (2006.01)
D04B 21/14 (2006.01)
(21) 402319
(22) 2012 12 31
(72) MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW, Łódź (PL); PIEKLAK KATARZYNA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Przeszywana dzianina kolumienkowa
B1 (11) 229744
(41) 2013 02 04
(51) D21H 21/40 (2006.01)
D21H 21/44 (2006.01)
(62) 378725
(21) 400758
(22) 2006 01 13
(72) JAKIELASZEK EWELINA, Warszawa (PL); SADECKA MARZENA,
Pruszków (PL); GRUTOWSKA JOANNA, Warszawa (PL); ZIÓŁKOWSKI
SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Papier do stron personalizowanych dokumentów zabezpieczo‑
nych i dokument zabezpieczony z tego papieru
B1 (11) 229672
(51) E01B 2/00 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)
E01C 9/06 (2006.01)
(21) 407798

(41) 2015 10 12

(22) 2014 04 04
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(72) LETKI KAZIMIERZ, Krzeszowice (PL)
(73) PREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice (PL)
(54) Zestaw do mocowania szyn jezdnych w płycie torowej
B1 (11) 229615
(41) 2017 11 06
(51) E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/02 (2006.01)
E02B 8/00 (2006.01)
(21) 417070
(22) 2016 05 02
(72) CYMES IRENEUSZ, Olsztyn (PL); GLIŃSKA‑LEWCZUK
KATARZYNA, Olsztyn (PL); SZYMCZYK SŁAWOMIR, Olsztyn (PL);
GROMADZKI SŁAWOMIR, Stare Rakowo (PL); SIDORUK MARCIN,
Jaroty (PL); KOBUS SZYMON, Olsztyn (PL); SKWIERAWSKI ANDRZEJ,
Jaroty (PL); BURANDT PAWEŁ, Lipowa Góra (PL); DRAGAŃSKA
EWA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Pionowa przesłona przeciwfiltracyjna

Nr 8/2018

B1 (11) 229870
(41) 2015 03 16
(51) E04D 13/04 (2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
(21) 405255
(22) 2013 09 05
(72) RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL); DACKA PAWEŁ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Przepust wody listwy dachowej
B1 (11) 229816
(41) 2013 09 16
(51) E04F 11/06 (2006.01)
E04F 11/04 (2006.01)
(21) 398383
(22) 2012 03 09
(72) KASIŃSKI BOGUSŁAW, Młynne (PL); MOS BARTŁOMIEJ,
Nawojowa (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Schody składane, zwłaszcza lekkie schody drewniane

B1 (11) 229582
(41) 2013 10 28
(51) E02B 3/12 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
(21) 398866
(22) 2012 04 18
(72) PUCHYŁA ROMAN, Poznań (PL)
(73) GRILTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotkowo (PL)
(54) Wielkopowierzchniowa wytłaczana powłoka hydroizolacyjna

B1 (11) 229718
(41) 2018 02 12
(51) E04F 13/04 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
(21) 418142
(22) 2016 07 30
(72) LATOSIŃSKI MICHAŁ, Żory (PL)
(73) HALICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pogwizdów Nowy (PL)
(54) Niepalna siatka podtynkowa oraz o właściwościach antybak‑
teryjnych

B1 (11) 229608
(41) 2017 11 06
(51) E02D 17/06 (2006.01)
E02D 17/00 (2006.01)
(21) 416968
(22) 2016 04 25
(72) SOBÓTKO EDWARD LESŁAW, Kudowa Zdrój (PL); GONCZAREK
ZBIGNIEW, Jelenia Góra (PL)
(73) SOBÓTKO EDWARD LESŁAW, Kudowa Zdrój (PL); GONCZAREK
ZBIGNIEW, Jelenia Góra (PL)
(54) Sposób wykonania obiektów podziemnych w szeroko prze‑
strzennym wykopie otwartym, stabilizowanym prefabrykowanymi
konstrukcjami docelowymi

B1 (11) 229825
(41) 2017 02 13
(51) E05B 59/00 (2006.01)
E05B 63/14 (2006.01)
(21) 413426
(22) 2015 08 05
(72) DEKOSZCZAK LUBOMIR, Bytów (PL); ŻOŁĄDKOWICZ
GRZEGORZ, Bytów (PL)
(73) SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW METAL, Bytów (PL)
(54) Zespół zamka drzwiowego wielopunktowego

B1 (11) 229847
(41) 2014 03 17
(51) E04B 1/82 (2006.01)
E04B 1/70 (2006.01)
E04B 1/10 (2006.01)
E04B 2/70 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
(21) 400612
(22) 2012 09 03
(72) GROBLICKI MICHAŁ, Kraków (PL); PAWLICZEK BARTOSZ,
Tarnowskie Góry (PL); RADOŃ JAN, Kraków (PL)
(73) MULTICOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka (PL)
(54) Zewnętrzny panel ścienny
B1 (11) 229602
(41) 2017 09 25
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E04B 7/18 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
(21) 416616
(22) 2016 03 23
(72) STOKŁOSA ŁUKASZ, Dobra (PL); MUCHA ŁUKASZ,
Grybów (PL); MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe nakładkowe

B1 (11) 229831
(41) 2017 06 05
(51) E05D 15/06 (2006.01)
(21) 414986
(22) 2015 11 27
(72) SOCHA MACIEJ, Jasin (PL)
(73) TULPLAST IRENEUSZ SOCHA SPÓŁKA JAWNA, Paczkowo (PL)
(54) Wózek nośny bramy przesuwnej
B1 (11) 229826
(41) 2016 07 04
(51) E05F 3/22 (2006.01)
E05F 15/71 (2015.01)
E05F 15/72 (2015.01)
E05C 17/52 (2006.01)
(21) 414123
(22) 2015 09 23
(72) RADWAŃSKI ANDRZEJ, Nowa Ruda (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA, Przygórze (PL)
(54) Bezpiecznik termiczny do samozamykacza drzwi
B1 (11) 229592
(41) 2017 06 19
(51) E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
B29C 39/02 (2006.01)
(21) 415221
(22) 2015 12 10
(72) BORUSZEWSKI ARTUR, Ptakowice (PL)
(73) ERGO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miasteczko Śląskie (PL)
(54) Izolacyjny profil montażowy i sposób wytwarzania izolacyjnych
profili montażowych
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B1 (11) 229628
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 417466
(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) Element mocujący zestaw ognioodporny zwłaszcza oszklenie
B1 (11) 229629
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 417467
(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) Zestaw mocujący wkłady ognioodporne w profilach aluminio‑
wych
B1 (11) 229781
(41) 2017 08 28
(51) E06B 3/74 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 416229
(22) 2016 02 22
(72) KOZŁOWSKI MATEUSZ, Chwałowice (PL)
(73) KOZŁOWSKI ZBIGNIEW ERKADO, Chwałowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania skrzydła drzwiowego ramiakowego
B1 (11) 229688
(41) 2017 03 13
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
(21) 413778
(22) 2015 09 01
(72) OSTROWSKI ŁUKASZ, Ełk (PL); KIERKLO MIECZYSŁAW,
Straduny (PL); ROMANKIEWICZ FRANCISZEK, Biała Piska (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑USŁUGOWE PLASTIMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk (PL)
(54) Zestaw profili okna z tworzywa sztucznego
B1 (11) 229631
(41) 2017 12 18
(51) E06B 7/14 (2006.01)
E06B 7/098 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 417495
(22) 2016 06 09
(72) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL); KRONENBERGER
KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(73) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL); KRONENBERGER
KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe obrotowe
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(72) GOŁĘBIOWSKI ANDRZEJ, Iwiny (PL); KANIEWSKA MARZENA,
Wrocław (PL)
(73) GOŁĘBIOWSKI ANDRZEJ, Iwiny (PL); KANIEWSKA MARZENA,
Wrocław (PL)
(54) Sposób mocowania rolety okiennej i zespół rolety
B1 (11) 229645
(41) 2018 01 03
(51) E06B 9/86 (2006.01)
E06B 9/80 (2006.01)
(21) 417773
(22) 2016 06 30
(72) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL)
(73) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierz Osiedle (PL)
(54) Roleta zewnętrzna do okna dachowego
B1 (11) 229624
(41) 2017 12 04
(51) E06C 5/00 (2006.01)
E06C 5/42 (2006.01)
E01D 15/00 (2006.01)
A62B 5/00 (2006.01)
B60R 9/00 (2006.01)
(21) 417395
(22) 2016 06 02
(72) NOGOWCZYK PAULINA, Kraków (PL); OSTROWSKI TOMASZ,
Bestwina (PL); POWROŹNIK WALDEMAR, Bielsko-Biała (PL)
(73) SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie do zdejmowania drabiny zwłaszcza z pojazdu spe‑
cjalnego
B1 (11) 229850
(41) 2015 11 23
(51) E21B 4/04 (2006.01)
H02K 1/00 (2006.01)
H02K 37/00 (2006.01)
(21) 408263
(22) 2014 05 19
(72) GRYGORCZUK JERZY STANISŁAW, Warszawa (PL); KĘDZIORA
BARTOSZ ARKADIUSZ, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKI ŁUKASZ
LECH, Sosnowiec (PL); BORYS MACIEJ FABIAN, Warszawa (PL);
DOBROWOLSKI MARCIN, Warszawa (PL); TOKARZ MARTA
WIKTORIA, Warszawa (PL)
(73) ASTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania momentu obrotowego, zwłaszcza dla
wiertnic i urządzenie napędowe do impulsowego wytwarzania
momentu obrotowego

B1 (11) 229793
(41) 2017 05 22
(51) E06B 9/24 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
(21) 414874
(22) 2015 11 20
(72) MACIUBA MAREK, Poznań (PL)
(73) MACIUBA MAREK MOA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL);
ŁANECKI WOJCIECH MOA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(54) Żaluzja fotowoltaiczna

B1 (11) 229641
(41) 2018 01 03
(51) E21B 43/26 (2006.01)
E21B 43/00 (2006.01)
C09K 8/72 (2006.01)
(21) 417680
(22) 2016 06 22
(72) MIL JÓZEF, Warszawa (PL); BIEDULSKI ARKADIUSZ,
Elbląg (PL); ZAŁUBKA MACIEJ, Kraków (PL); DAŃDA
JANUSZ, Tarnów (PL); DĘBEK WIESŁAW, Warszawa (PL);
PRZYBYŁOWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL); POSYNIAK ARTUR,
Warszawa (PL); PRZYBYŁOWSKA AGATA, Warszawa (PL); GEDL
MAREK, Kraków (PL); KUCIA ANDRZEJ, Jaworzno (PL); KAPUŚCIŃSKI
KAMIL, Kraśnik (PL); NIEMIEC GRZEGORZ, Słonne (PL); ŚWIĄTEK
GRACJAN, Harklowa (PL); PRUCHNIEWICZ KRYSTIAN, Kraków (PL)
(73) G‑DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonania otworu ujmującego poziom wodonośny
wód termalnych

B1 (11) 229671
(51) E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
(21) 402443

B1 (11) 229775
(51) E21C 35/00 (2006.01)
F01P 3/18 (2006.01)
F01P 3/20 (2006.01)

(41) 2014 07 21
(22) 2013 01 14

(41) 2017 06 19
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F01P 5/00 (2006.01)
F16H 57/04 (2010.01)
(21) 415382
(22) 2015 12 18
(72) SOK HENRYK, Czechowice‑Dziedzice (PL); KOPIEC TADEUSZ,
Wodzisław Śląski (PL); LIBERA KRZYSZTOF, Katowice (PL);
BLICHARSKI ŁUKASZ, Katowice (PL); ŁUSKA PIOTR, Katowice (PL);
PRYSZCZ EFREM, Pawłowice (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL); TERMOSPEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(54) Układ zamknięty chłodzenia samojezdnego kombajnu górniczego
B1 (11) 229748
(41) 2016 04 11
(51) E21C 41/18 (2006.01)
(21) 409666
(22) 2014 10 01
(72) KORSKI JACEK, Zabrze (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób eksploatacji pokładów węgla z wypuszczaniem węgla
znad wyrobiska (podbierkowy)
B1 (11) 229746
(41) 2016 07 18
(51) E21D 23/08 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
(21) 410963
(22) 2015 01 16
(72) WSZOŁEK ZBIGNIEW, Rożnowice (PL); SZUREK PRZEMYSŁAW,
Gorlice (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL); FAMUR INSTITUTE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Zespół połączeniowy układu przesuwnego obudowy górniczej
B1 (11) 229644
(41) 2018 01 03
(51) F01C 1/34 (2006.01)
F01K 27/00 (2006.01)
(21) 417772
(22) 2016 06 30
(72) JÓŹWIK KRZYSZTOF STANISŁAW, Łódź (PL); OBIDOWSKI
DAMIAN, Stróża (PL); OLCZYK ALEKSANDER, Chcechło Drugie (PL);
GUTKOWSKI ARTUR, Osieki (PL); KANTYKA KRZYSZTOF, Łódź (PL);
SOBCZAK KRZYSZTOF, Łódź (PL); PAŁCZYŃSKI TOMASZ,
Zgierz (PL); GÓRECKI GRZEGORZ, Kociołki (PL); ŁĘCKI MARCIN,
Głowno (PL); REOROWICZ PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Rotacyjny silnik cieplny z zewnętrznym dostarczaniem energii
B1 (11) 229697
(41) 2017 04 24
(51) F01N 1/24 (2006.01)
F01N 3/027 (2006.01)
(21) 414338
(22) 2015 10 12
(72) DREGÓRSKI JACEK, Poznań (PL)
(73) EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Tłumik hałasu
B1 (11) 229658
(41) 2018 02 26
(51) F02B 41/00 (2006.01)
F02B 75/32 (2006.01)
(21) 418362
(22) 2016 08 16
(72) SAWCZUK WOJCIECH, Bogucin (PL); ORCZYK MAŁGORZATA,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Silnik spalinowy
B1 (11) 229809
(41) 2016 12 19
(51) F02B 47/08 (2006.01)
F01N 3/04 (2006.01)
(21) 415674
(22) 2015 12 30
(72) BIENIEK ANDRZEJ, Ochodze (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Niezależny układ chłodzenia recyrkulowanych spalin silnika
spalinowego
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B1 (11) 229654
(41) 2017 06 19
(51) F02C 1/10 (2006.01)
F02C 6/18 (2006.01)
F23L 15/04 (2006.01)
F01K 23/10 (2006.01)
(21) 415285
(22) 2015 12 14
(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN,
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(54) Sposób podwyższenia sprawności zamkniętego obiegu turbo‑
zespołu gazowego
B1 (11) 229707
(41) 2018 03 12
(51) F02M 37/04 (2006.01)
F02M 43/02 (2006.01)
(21) 418610
(22) 2016 09 08
(72) NIEWIŃSKI DARIUSZ BOGDAN, Warszawa (PL); MIASTKOWSKI
MATEUSZ ROBERT, Białystok (PL)
(73) LPGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Dwupaliwowy układ bezpośredniego wtrysku zasilania silników
spalinowych
B1 (11) 229808
(41) 2018 02 26
(51) F02M 37/16 (2006.01)
B60K 15/063 (2006.01)
(21) 418470
(22) 2016 08 25
(72) MAŁEK MARIUSZ, Sanok (PL)
(73) KANIA JANUSZ AGREGATY PEX‑POOL PLUS, Straszęcin (PL)
(54) Układ paliwowy agregatu prądotwórczego
B1 (11) 229846
(41) 2015 10 26
(51) F03D 1/04 (2006.01)
(21) 407921
(22) 2014 04 16
(72) JEZNACH ADAM, Wójtówka (PL)
(73) JEZNACH ADAM, Wójtówka (PL)
(54) Dyfuzor powietrza do segmentu turbiny wiatrowej o pionowej
osi obrotu
B1 (11) 229634
(41) 2017 01 16
(51) F16B 1/00 (2006.01)
B60P 1/00 (2006.01)
B60P 1/44 (2006.01)
(21) 417644
(22) 2016 06 21
(72) WAWER KAMIL, Lublin (PL); DROŹDZIEL PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mechanizm blokujący
B1 (11) 229692
(41) 2017 03 13
(51) F16C 13/00 (2006.01)
B29C 51/00 (2006.01)
B29C 53/00 (2006.01)
(21) 413917
(22) 2015 09 11
(72) KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL); PRZECH PIOTR, Iżyce (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do kształtowania i przecinania folii
B1 (11) 229714
(41) 2016 08 16
(51) F16C 32/04 (2006.01)
H02N 15/00 (2006.01)
(21) 414872
(22) 2015 11 20
(72) ŁUKASIEWICZ ARTUR, Kielce (PL); MICHALSKI DARIUSZ,
Kielce (PL); LUDWINEK KRZYSZTOF, Kostomłoty Pierwsze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); ŁUKASIEWICZ
ARTUR, Kielce (PL)
(54) Łożysko magnetyczne
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B1 (11) 229823
(41) 2016 08 01
(51) F16F 15/023 (2006.01)
F16F 9/14 (2006.01)
B61B 12/04 (2006.01)
(21) 411055
(22) 2015 01 26
(72) HUPA BOGUSŁAW, Gliwice (PL); SZKUDLAREK ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); KULESZA KRZYSZTOF, Gliwice (PL); SOBOLEWSKI
ARKADIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Stabilizator hydrauliczny ze wspomaganiem mechanicznym,
szczególnie dla kolejki podwieszanej
B1 (11) 229701
(41) 2018 01 03
(51) F16F 15/24 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
(21) 419686
(22) 2016 12 05
(72) FIEBIG WIESŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób redukcji pulsacji momentu obrotowego i prędkości
kątowej oraz magazynowania energii w maszynach z układami
korbowo‑tłokowymi oraz układ do realizacji tego sposobu
B1 (11) 229732
(41) 2016 05 23
(51) F16G 1/28 (2006.01)
F16G 1/14 (2006.01)
F16G 1/00 (2006.01)
B29D 29/08 (2006.01)
(21) 410208
(22) 2014 11 21
(72) KAZACHEUSKI HENADZI, Mińsk (BY); RAK JANUSZ,
Bydgoszcz (PL)
(73) RAK JANUSZ MAXBELT, Bydgoszcz (PL)
(54) Pas zębaty i/lub dowolny inny pas i metoda jego wykonania
B1 (11) 229810
(41) 2014 08 04
(51) F16L 9/12 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
(21) 402488
(22) 2013 01 21
(72) TOR‑ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania rury porowatej
B1 (11) 229750
(41) 2017 09 11
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 15/00 (2015.01)
F21W 111/023 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
(21) 416397
(22) 2016 03 05
(72) BOŻEK WIESŁAW, Żywiec (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Lampa, zwłaszcza lampa korytarzowa z diodami LED
B1 (11) 229605
(41) 2017 10 09
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21S 9/03 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21W 111/00 (2006.01)
H02S 40/38 (2014.01)
(21) 416668
(22) 2016 03 29
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); BILEWSKI PRZEMYSŁAW,
Rzeszów (PL)
(73) BIPV SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Kolumna oświetleniowa
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B1 (11) 229784
(41) 2017 10 23
(51) F21S 8/06 (2006.01)
E04B 9/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21S 4/28 (2016.01)
(21) 416816
(22) 2016 04 11
(72) SZYMAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Poznań (PL)
(54) System mocowania lampy do sufitu podwieszanego
B1 (11) 229668
(41) 2017 11 20
(51) F21V 15/02 (2006.01)
F21S 8/08 (2006.01)
F21W 131/103 (2006.01)
(21) 421459
(22) 2017 04 28
(72) KWAŚNIOWSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); ZAJĄC PAWEŁ,
Święta Katarzyna (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Latarnia uliczna
B1 (11) 229655
(41) 2018 01 15
(51) F21V 21/14 (2006.01)
A61B 90/30 (2016.01)
H04N 7/18 (2006.01)
(21) 417901
(22) 2016 07 11
(72) MARKOWSKI ARTUR, Aleksandrów Łódzki (PL); SZYMALA
MACIEJ, Tuszynek Majoracki (PL)
(73) FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Zintegrowany system obrotowego oświetlenia i urządzeń
z sygnałem wysokoczęstotliwościowym oraz sposób przesyłania
sygnału wysokoczęstotliwościowego
B1 (11) 229853
(41) 2017 07 17
(51) F23N 1/02 (2006.01)
(21) 415784
(22) 2016 01 13
(72) STRÓŻYŃSKI BARTŁOMIEJ, Kęty (PL)
(73) STRÓŻYŃSKI BARTŁOMIEJ FIRMA BOLECKI, Kęty (PL)
(54) System sterowania osprzętem kotła
B1 (11) 229763
(41) 2014 12 22
(51) F23Q 13/00 (2006.01)
F23Q 7/02 (2006.01)
F23Q 7/00 (2006.01)
(21) 407667
(22) 2014 03 26
(72) SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF, Bilsko (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do rozpalania kotła za pomocą mikrofal
B1 (11) 229828
(41) 2017 06 19
(51) F24F 3/044 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24D 5/12 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
(21) 415163
(22) 2015 12 07
(72) STRUZIK WOJCIECH, Dys (PL)
(73) STRUZIK WOJCIECH, Dys (PL)
(54) Centrala z układem urządzeń wymuszających obieg powietrza
w procesie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w różnych warun‑
kach klimatycznych
B1 (11) 229851
(41) 2016 04 25
(51) F24H 1/20 (2006.01)
(21) 409842
(22) 2014 10 17
(72) CHEŁCHOWSKI JACEK, Radzymin (PL); DUDA ANDRZEJ,
Wieliczka (PL); FENICKI MACIEJ, Bartołty Wielkie (PL); JURZAK
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JAKUB, Konstancin‑Jeziorna (PL); OBSTAWSKI ADAM,
Góra Kalwaria (PL); POLIT ALBERT, Warszawa (PL); TUREK PIOTR,
Radom (PL)
(73) EZO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ grzewczy przeznaczony do stosowania w potencjalnie
wybuchowej atmosferze
B1 (11) 229827
(41) 2017 05 22
(51) F24T 10/15 (2018.01)
F24T 50/00 (2018.01)
(21) 414730
(22) 2015 11 09
(72) STRUZIK WOJCIECH, Dys (PL)
(73) STRUZIK WOJCIECH, Dys (PL)
(54) Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody
gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji
B1 (11) 229803
(41) 2016 02 29
(51) F26B 3/00 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 23/02 (2006.01)
(21) 409309
(22) 2014 08 28
(72) KUNA‑BRONIOWSKI MAREK, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Suszarnia tunelowa
B1 (11) 229690
(41) 2017 03 13
(51) F26B 15/12 (2006.01)
F26B 15/16 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
(21) 413896
(22) 2015 09 10
(72) FLORCZYK RADOSŁAW, Łomża (PL); FRONCZEK DAGMARA
MAŁGORZATA, Łomża (PL)
(73) UNIGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Sposób i tunel filtracyjny odprowadzania gazów ze szkła po
rozkroju
B1 (11) 229691
(41) 2017 03 13
(51) F26B 15/12 (2006.01)
F26B 15/16 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
(21) 413897
(22) 2015 09 10
(72) FLORCZYK RADOSŁAW, Łomża (PL); FRONCZEK DAGMARA
MAŁGORZATA, Łomża (PL)
(73) UNIGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Tunel suszący filtracyjny
B1 (11) 229706
(41) 2018 01 15
(51) F41A 17/54 (2006.01)
F41A 17/44 (2006.01)
F41A 17/00 (2006.01)
F41A 17/42 (2006.01)
(21) 417962
(22) 2016 07 14
(72) DZIUBEK IRENEUSZ TEODOR, Kalisz (PL); KOŁODZIEJ ANDRZEJ
KRZYSZTOF, Kalisz (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU,
Kalisz (PL)
(54) Zestaw do montażu i demontażu blokady unieruchamiającej
broń długą kulową systemu Mauser i pokrewnych‑zabezpieczającej
przed dostępem osób nieuprawnionych
B1 (11) 229807
(51) F41A 17/54 (2006.01)

(41) 2018 01 15
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F41A 17/44 (2006.01)
F41A 17/00 (2006.01)
F41A 17/42 (2006.01)
(21) 417963
(22) 2016 07 14
(72) DZIUBEK IRENEUSZ TEODOR, Kalisz (PL); KOŁODZIEJ ANDRZEJ
KRZYSZTOF, Kalisz (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU,
Kalisz (PL)
(54) Sposób aktywacji i dezaktywacji blokady unieruchamiającej
broń długą kulową systemu Mauser i pokrewnych‑zabezpieczającej
przed dostępem osób nieuprawnionych
B1 (11) 229722
(41) 2016 07 04
(51) F41H 5/04 (2006.01)
A41D 13/015 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
(21) 410701
(22) 2014 12 22
(72) CZERWIŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); FORTUNIAK KRYSTYNA,
Łódź (PL); KOSIŃSKA BARBARA, Łódź (PL); OBERSZTYN EWA,
Łódź (PL); REDLICH GRAŻYNA, Łódź (PL); BARTKOWIAK GRAŻYNA,
Łódź (PL); KRZEMIŃSKA SYLWIA MARIA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Pakiet ochronny
B1 (11) 229723
(41) 2017 02 27
(51) F41H 5/04 (2006.01)
(21) 413587
(22) 2015 08 18
(72) FEJDYŚ MARZENA, Łódź (PL); KUCHARSKA‑JASTRZĄBEK
AGNIESZKA, Łódź (PL); KOŚLA KATARZYNA, Dąbrowa (PL);
ŁANDWIJT MARCIN, Konstantynów Łódzki (PL); STRUSZCZYK
MARCIN H., Ruda Bugaj (PL); HABAJ WIESŁAW, Wołomin (PL);
STĘPNIAK WIESŁAW, Zielonka (PL); CEGŁA MARCIN, Zielonka (PL);
PODGÓRZAK PAWEŁ, Otwock (PL); SZUFLITA WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL); SYKUŁA PAWEŁ, Panki (PL); KNOPIK EWELINA,
Górki (PL); PIENIĄŻEK DOROTA, Górki (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO
MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki (PL)
(54) Kompozyt balistyczny o zwiększonej odporności na wielokrot‑
ne uderzenie pociskiem
B1 (11) 229782
(41) 2017 09 25
(51) F41H 11/02 (2006.01)
F42B 12/68 (2006.01)
B64D 17/80 (2006.01)
B64F 1/02 (2006.01)
(21) 416482
(22) 2016 03 14
(72) LEWARTOWICZ ZBIGNIEW, Lublin (PL); ZUBRZYCKI
JAROSŁAW, Łubki Szlachta (PL); PIETRAS KRZYSZTOF, Świdnik (PL);
KENIG JACEK, Piaski Rudnickie (PL); KACEJKO PIOTR, Lublin (PL);
PIKUR PAWEŁ, Zakrzówek (PL); PAŁKA TOMASZ, Lublin (PL);
LORENZ WOJCIECH, Michale (PL); PIETRASZEK MARIUSZ, Dosin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); LEWARTOWICZ
ZBIGNIEW, Lublin (PL); KENIG JACEK, Piaski Rudnickie (PL);
PIETRAS KRZYSZTOF, Świdnik (PL); ZUBRZYCKI JAROSŁAW,
Łubki Szlachta (PL)
(54) Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków po‑
wietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej
przestrzeni powietrznej
B1 (11) 229630
(51) G01B 5/28 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)

(41) 2017 01 02
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(21) 417484
(22) 2016 06 08
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL); MURKOWSKI MACIEJ,
Luboń (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania płaskości skrzydeł drzwiowych
B1 (11) 229719
(41) 2017 12 04
(51) G01K 17/20 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
(21) 419808
(22) 2016 12 14
(72) GÓRECKA‑ZBROŃSKA ALEKSANDRA, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób pomiaru strumienia ciepła dla przegrody płaskiej
B1 (11) 229663
(41) 2017 12 04
(51) G01K 17/20 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
(21) 419812
(22) 2016 12 14
(72) GÓRECKA‑ZBROŃSKA ALEKSANDRA, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru strumienia ciepła dla przegrody płaskiej
B1 (11) 229616
(41) 2017 11 06
(51) G01M 17/02 (2006.01)
(21) 417076
(22) 2016 05 02
(72) HERMACH MAREK, Szczecin (PL); KNAST PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Maszyna do dynamicznego badania przecięcia opony
B1 (11) 229858
(41) 2016 02 29
(51) G01N 1/22 (2006.01)
(21) 413085
(22) 2015 07 10
(72) BRZEŻAŃSKI MAREK, Kraków (PL); DUTCZAK JERZY,
Kraków (PL); MARECZEK MICHAŁ, Kraków (PL); ŚLIWIŃSKI
KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do poboru próbek kondensatu spalin z układu wy‑
lotowego silnika spalinowego
B1 (11) 229725
(41) 2017 04 10
(51) G01N 1/32 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
C23F 1/16 (2006.01)
C23F 11/04 (2006.01)
C23G 1/06 (2006.01)
(21) 414208
(22) 2015 09 29
(72) JANECZEK KAMIL, Warszawa (PL); ARAŹNA ANETA,
Radzymin (PL); LIPIEC KRZYSZTOF, Kruszyna (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób chemicznej dekapsulacji podzespołów elektronicznych
w obudowach SOT, VTLA, QFP i QFN
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G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
(21) 413816
(22) 2015 09 03
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); ZALEWSKI TADEUSZ,
Bydgoszcz (PL); SHYICHUK OLEKSANDR, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób oznaczania stężenia poli(chlorku diallilodimetyloamo‑
nowego) w roztworach wodnych
B1 (11) 229704
(41) 2017 11 06
(51) G01N 27/00 (2006.01)
(21) 417038
(22) 2016 04 29
(72) MARSZAŁEK KONSTANTY, Kraków (PL); RYDOSZ ARTUR,
Olszanica (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA
PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL); AKADEMIA
GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków (PL)
(54) Zintegrowana matryca czujników gazu
B1 (11) 229806
(41) 2017 01 30
(51) G01N 27/447 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
C12M 1/42 (2006.01)
(21) 413175
(22) 2015 07 17
(72) RYTLEWSKI PIOTR, Bydgoszcz (PL); JÓŹWICKI WOJCIECH,
Bydgoszcz (PL); BROŻYNA ANNA, Toruń (PL)
(73) RYTLEWSKI PIOTR, Bydgoszcz (PL); JÓŹWICKI WOJCIECH,
Bydgoszcz (PL); BROŻYNA ANNA, Toruń (PL)
(54) Sposób separacji subpopulacji komórek
B1 (11) 229696
(41) 2017 04 10
(51) G01N 29/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
(21) 414278
(22) 2015 10 05
(72) HEJCZYK TOMASZ, Marklowice (PL); KAMIŃSKI GRZEGORZ,
Rybnik (PL); OGAZA ROMAN, Gliwice (PL)
(73) ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Zastosowanie hybrydowego sensora z akustyczną falą po‑
wierzchniową
B1 (11) 229686
(41) 2017 02 27
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 31/00 (2006.01)
(21) 413552
(22) 2015 08 18
(72) ARABCZYK WALERIAN, Szczecin (PL); PELKA RAFAŁ,
Bytom (PL); WILK BARTŁOMIEJ, Sułków (PL); HEŁMINIAK
AGNIESZKA, Sulechów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania nanomateriałów poprzez określenie ich wła‑
ściwości fizykochemicznych

B1 (11) 229693
(41) 2017 03 27
(51) G01N 11/02 (2006.01)
G01N 11/10 (2006.01)
(21) 414004
(22) 2015 09 15
(72) FIDOS HENRYK, Łódź (PL); DOMAGALSKI PIOTR, Swędów k/
Strykowa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Reometr przeznaczony do wyznaczania właściwości reologicz‑
nych cieczy nienewtonowskich, zwłaszcza niestabilnych reologicznie

B1 (11) 229687
(41) 2017 03 13
(51) G01N 33/20 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
(21) 413755
(22) 2015 08 31
(72) DYBOWSKI KONRAD, Skotniki (PL); RZEPKOWSKI ADAM,
Łódź (PL); RZEPKOWSKI ANTONI, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób kontroli wielkości ziaren austenitu pierwotnego powstają‑
cego w stali w wyniku obróbki cieplnej lub cieplno‑chemicznej w próżni

B1 (11) 229689
(51) G01N 21/78 (2006.01)

B1 (11) 229684
(51) G01N 33/24 (2006.01)

(41) 2017 03 13

(41) 2017 01 30
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G01N 7/00 (2006.01)
G01N 7/14 (2006.01)
(21) 413223
(22) 2015 07 22
(72) KUDASIK MATEUSZ, Nowy Targ (PL); SKOCZYLAS NORBERT,
Kraków (PL); MURZYN TOMASZ, Spytkowice (PL); WIERZBICKI
MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do oceny składu i ilości gazu zawartego w skałach
B1 (11) 229798
(41) 2016 07 04
(51) G01R 19/00 (2006.01)
(21) 410735
(22) 2014 12 22
(72) BIEŃ ANDRZEJ, Kraków (PL); BORKOWSKI DARIUSZ,
Kraków (PL); KOWALSKI JAKUB, Zakopane (PL); WETULA ANDRZEJ,
Kraków (PL); CZUPRYNA MARCIN, Warszawa (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); EFEKT TECHNOLOGIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sichów Duży (PL)
(54) Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik
urządzenia elektrycznego
B1 (11) 229623
(41) 2017 02 27
(51) G01R 19/08 (2006.01)
(21) 417119
(22) 2016 05 05
(72) PODLASZEWSKI ANDRZEJ, Bydgoszcz (PL)
(73) PODLASZEWSKI ANDRZEJ, Bydgoszcz (PL)
(54) Układ do pomiaru prądu z półprzewodnikowym elementem
pomiarowym zwłaszcza w zastosowaniu do wbudowania w układ
scalony
B1 (11) 229626
(41) 2017 12 18
(51) G01R 21/00 (2006.01)
G01R 21/133 (2006.01)
G01R 23/20 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
(21) 417462
(22) 2016 06 07
(72) KOWALIK RYSZARD, Warszawa (PL); WINIECKI WIESŁAW,
Warszawa (PL); JANUSZEWSKI MARCIN, Sochaczew (PL); NOGAL
ŁUKASZ, Warszawa (PL); ŁUKASZEWSKI ROBERT, Warszawa (PL);
BILSKI PIOTR, Olsztyn (PL); BOBIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do identyfikacji odbiorników energii elek‑
trycznej
B1 (11) 229627
(41) 2017 12 18
(51) G01R 21/00 (2006.01)
G01R 21/133 (2006.01)
G01R 23/20 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
(21) 417463
(22) 2016 06 07
(72) WINIECKI WIESŁAW, Warszawa (PL); KOWALIK RYSZARD,
Warszawa (PL); ŁUKASZEWSKI ROBERT, Warszawa (PL); BILSKI
PIOTR, Olsztyn (PL); JANUSZEWSKI MARCIN, Sochaczew (PL);
NOGAL ŁUKASZ, Warszawa (PL); WÓJCIK AUGUSTYN, Zabieżki (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do identyfikacji źródła zakłóceń harmo‑
nicznych sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza spowodowane przez
odbiorniki energii
B1 (11) 229635
(51) G01R 33/12 (2006.01)
G01R 33/381 (2006.01)
H01F 7/06 (2006.01)
(21) 417862
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(72) ZIĘTEK SŁAWOMIR, Goczałkowice‑Zdrój (PL); RZESZUT PIOTR,
Kraków (PL); SKOWROŃSKI WITOLD, Kraków (PL); STOBIECKI
TOMASZ, Kraków (PL); BUDZIOCH JANUSZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego
B1 (11) 229653
(41) 2016 12 19
(51) G01T 1/10 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
(21) 412756
(22) 2015 06 18
(72) CHRUŚCIŃSKA ALICJA, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Metoda optycznej stymulacji luminescencji z modulacją kształ‑
tu pasma stymulacji.
B1 (11) 229625
(41) 2017 12 18
(51) G01T 1/208 (2006.01)
(21) 417461
(22) 2016 06 07
(72) POŹNIK KRZYSZTOF, Ząbki (PL); CZARSKI TOMASZ,
Warszawa (PL); CHERNYSHOVA MARYNA, Warszawa (PL);
KASPROWICZ GRZEGORZ, Chyliczki (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); INSTYTUT
FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM. S. KALISKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do separacji nakładających się impulsów
B1 (11) 229617
(41) 2017 11 06
(51) G01W 1/14 (2006.01)
(21) 417094
(22) 2016 05 04
(72) KONIECZNY RYSZARD, Drezdenko (PL); BOROWIAK DANIEL,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru siły i objętości masy wody opadowej
B1 (11) 229659
(41) 2018 02 26
(51) G02B 27/22 (2018.01)
H04N 13/302 (2018.01)
(21) 418364
(22) 2016 08 17
(72) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(73) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wyświetlania obrazu przez mini projektor na specjal‑
nym ekranie
B1 (11) 229865
(41) 2014 09 15
(51) G06F 15/167 (2006.01)
G06F 11/07 (2006.01)
G11C 7/10 (2006.01)
(21) 403084
(22) 2013 03 11
(72) ADAMSKI MARIAN, Zielona Góra (PL); SAŁAMAJ MAREK,
Zielona Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Układ pamięci podwójnej

(41) 2018 01 15

B1 (11) 229734
(41) 2014 02 17
(51) G06K 9/18 (2006.01)
(21) 400336
(22) 2012 08 10
(72) BUDZISZ JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób przesyłania i przetwarzania danych konfiguracyjnych

(22) 2016 07 06

B1 (11) 229601
(51) G06Q 10/08 (2012.01)
G06F 11/30 (2006.01)

(41) 2017 09 25
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G01D 9/00 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
(21) 416551
(22) 2016 03 21
(72) JAZOWNIK MARCIN, Zielona Góra (PL)
(73) JAZOWNIK MARCIN, Zielona Góra (PL)
(54) Urządzenie do monitorowania warunków transportu i integral‑
ności przesyłek
B1 (11) 229849
(41) 2016 12 05
(51) G08G 5/00 (2006.01)
G05D 1/00 (2006.01)
G01C 21/00 (2006.01)
G08G 7/02 (2006.01)
(21) 412565
(22) 2015 05 29
(72) LEKSTON PRZEMYSŁAW, Bukowno (PL)
(73) FLYTECH UAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) System oraz sposób akwizycji i udostępniania informacji o ruchu
kooperujących statków powietrznych w rejonie użytkownika
B1 (11) 229643
(41) 2018 01 03
(51) G09F 3/00 (2006.01)
B31D 1/02 (2006.01)
A63F 3/08 (2006.01)
(21) 417765
(22) 2016 06 30
(72) BANASZCZYK MICHAEL, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) ETISON LABELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Etykieta z polem zdrapkowym i sposób wytwarzania etykiety
z polem zdrapkowym
B1 (11) 229657
(41) 2018 02 12
(51) G09F 3/00 (2006.01)
B31D 1/02 (2006.01)
B31B 50/62 (2017.01)
(21) 418283
(22) 2016 08 10
(72) WASILEC DANIEL, Białystok (PL); KONCZEREWICZ ŁUKASZ,
Białystok (PL)
(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Sposób wykrywania przesunięcia kleju na taśmie etykiet lub
rękawie
B1 (11) 229647
(41) 2018 01 29
(51) G11B 7/24 (2013.01)
G11B 11/03 (2006.01)
(21) 417988
(22) 2016 07 16
(72) LOTZ TOMASZ, Warszawa (PL); SOBKOWICZ PAWEŁ,
Warszawa (PL); WRONKA SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Sposób wytwarzania nośnika danych pamięci masowej, nośnik
danych pamięci masowej
B1 (11) 229758
(41) 2016 05 09
(51) H01F 29/00 (2006.01)
G05F 1/14 (2006.01)
(21) 411419
(22) 2015 02 27
(30) PV 2014‑760
2014 11 06
CZ
(72) FRISCHER ROBERT, Český Těšin (CZ); MAHDAL MIROSLAV,
Bánov (CZ); JIŘI DAVID, Vratimov (CZ); JANČIKOVÁ ZORA,
Ostrava Poruba (CA)
(73) Vysoká škola báňská‑Technická univerzita Ostrava,
Ostrava Poruba (CZ)
(54) Sposób przełączania obciążenia w transformatorze oraz trans‑
formator
B1 (11) 229752
(51) H01L 31/04 (2014.01)
F24J 2/46 (2006.01)

(41) 2016 05 09

2963

(21) 409931
(22) 2014 10 27
(72) WESZKA JAN, Katowice (PL); SZINDLER MAGDALENA,
Gliwice (PL); SZINDLER MAREK, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229710
(41) 2018 01 15
(51) H01R 13/7193 (2011.01)
H01F 17/06 (2006.01)
(21) 421295
(22) 2017 04 12
(30) 1606158.2
2016 04 12
GB
(72) MARTIN DAVID, Glynde (GB); CHAPMAN PAUL,
Sharpthorne (GB)
(73) TECHNETIX B.V., Veenendaal (NL)
(54) Zewnętrzne urządzenie izolacyjne do przewodów koncentrycz‑
nych
B1 (11) 229711
(41) 2014 11 10
(51) H01S 3/086 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
(21) 403700
(22) 2013 04 29
(72) TEODORCZYK MARIAN, Warszawa (PL); MALĄG
ANDRZEJ, Warszawa (PL); DĄBROWSKA‑TUMAŃSKA ELŻBIETA,
Warszawa (PL); GAJEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); SOBCZAK
GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL)
(54) Lustro tylne lasera półprzewodnikowego, zwłaszcza z emisją
krawędziową i sposób wytwarzania lustra tylnego lasera półprze‑
wodnikowego, zwłaszcza z emisją krawędziową
B1 (11) 229656
(41) 2018 02 26
(51) H02B 1/56 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
F01P 7/02 (2006.01)
(21) 418342
(22) 2016 08 16
(72) BŁASZAK TOMASZ, Luboń (PL)
(73) FOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Sposób sterowania stacją zewnętrzną urządzenia elektrycznego
mocowanego w obudowie z wymuszonym obiegiem powietrza
oraz stacja zewnętrzna urządzenia elektrycznego mocowanego
w obudowie z wymuszonym obiegiem powietrza
B1 (11) 229854
(41) 2013 09 30
(51) H02G 3/08 (2006.01)
G21F 3/00 (2006.01)
(21) 403314
(22) 2013 03 26
(30) DE102012006057.2
2012 03 27
DE
(72)
(73) Kaiser GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
Schalksmühle (DE)
(54) Puszka instalacyjna do zastosowań elektrotechnicznych
B1 (11) 229637
(41) 2018 01 03
(51) H02J 3/18 (2006.01)
(21) 417672
(22) 2016 06 22
(72) LANGE ANDRZEJ, Szczytno (PL); SINKIEWICZ ADRIAN,
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Zintegrowany układ kompensacji mocy biernej podstawowej
harmonicznej
B1 (11) 229638
(51) H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)

(41) 2018 01 03
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(21) 417673
(22) 2016 06 22
(72) LANGE ANDRZEJ, Szczytno (PL); SINKIEWICZ ADRIAN,
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Zintegrowany układ kompensacji mocy biernej podstawowej
harmonicznej wraz z bierną filtracją wyższej harmonicznej
B1 (11) 229639
(41) 2018 01 03
(51) H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
(21) 417674
(22) 2016 06 22
(72) LANGE ANDRZEJ, Szczytno (PL); SINKIEWICZ ADRIAN,
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Zintegrowany układ kompensacji mocy biernej podstawowej
harmonicznej wraz z bierną filtracją dwóch wyższych harmonicznych
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(21) 399341
(22) 2012 05 28
(72) SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKA
JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKA
JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska (PL)
(54) Toroidalny silnik elektryczny prądu stałego
B1 (11) 229632
(41) 2016 09 26
(51) H02K 41/035 (2006.01)
(62) 399341
(21) 417568
(22) 2012 05 28
(72) SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKA
JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKA
JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska (PL)
(54) Liniowy silnik elektryczny prądu stałego

B1 (11) 229640
(41) 2018 01 03
(51) H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
(21) 417675
(22) 2016 06 22
(72) LANGE ANDRZEJ, Szczytno (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Zintegrowany hybrydowy układ kompensacji mocy biernej
podstawowej harmonicznej wraz z bierną i aktywną filtracją wyż‑
szych harmonicznych

B1 (11) 229667
(41) 2018 01 15
(51) H02N 2/18 (2006.01)
H01L 41/113 (2006.01)
(21) 421219
(22) 2017 04 06
(72) KACPRZYK RYSZARD, Wrocław (PL); GRYGORCEWICZ
AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Przetwornik piezoelektryczny

B1 (11) 229822
(41) 2015 06 22
(51) H02J 4/00 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02J 13/00 (2006.01)
(21) 406534
(22) 2013 12 16
(72) NOWAKOWSKI MAREK, Miechów (PL)
(73) NOWAKOWSKI MAREK NOWAKOWSKI BUSINESS
CONSULTING, Miechów (PL)
(54) Sposoby przetwarzania zasobów energii z fotowoltaicznych
źródeł odnawialnych oraz układ przetwarzania zasobów energii
odnawialnej

B1 (11) 229621
(41) 2017 12 04
(51) H05B 3/06 (2006.01)
H05B 3/62 (2006.01)
A21B 1/22 (2006.01)
F24C 7/06 (2006.01)
(21) 417335
(22) 2016 05 31
(72) BUDZIK GRZEGORZ, Rzeszów (PL); CHROBAK ARTUR,
Katowice (PL); KURKIEWICZ SŁAWOMIR, Katowice (PL)
(73) CODE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Grzałka dolna piekarnika

B1 (11) 229681
(41) 2016 09 12
(51) H02J 5/00 (2016.01)
H02J 13/00 (2006.01)
(21) 411511
(22) 2015 03 10
(72) JAGIEŁŁO ADAM STANISŁAW, Kraków (PL); CHRABĄSZCZ
IRENEUSZ, Kraków (PL); DRAPIK SŁAWOMIR, Krzeszowice (PL);
DUDZIK MAREK, Raciechowice (PL); KOBIELSKI ANDRZEJ,
Trzebinia (PL); PRUSAK JANUSZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) System do aktywnej regulacji obciążenia zespołów prostowni‑
kowych kolejowej podstacji trakcyjnej i sposób aktywnej regulacji
obciążenia zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej

B1 (11) 229835
(41) 2017 11 20
(51) H05K 1/16 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
(21) 417212
(22) 2016 05 16
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); JAWORSKI
ANDRZEJ, Kozienice (PL); LISOWIEC ALEKSANDER,
Warszawa (PL); NOWAKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); RUP
MACIEJ, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Plater rozłączalnego przetwornika prądu na napięcie

B1 (11) 229674
(41) 2014 08 04
(51) H02J 9/06 (2006.01)
H02J 7/04 (2006.01)
(21) 402552
(22) 2013 01 25
(72) STANKIEWICZ BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Wieloźródłowy buforowany system zasilania energią elektryczną
B1 (11) 229866
(51) H02K 23/54 (2006.01)

(41) 2013 12 09

B1 (11) 229836
(41) 2017 11 20
(51) H05K 1/16 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
(21) 417214
(22) 2016 05 16
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); JAWORSKI
ANDRZEJ, Kozienice (PL); LISOWIEC ALEKSANDER,
Warszawa (PL); NOWAKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); RUP
MACIEJ, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Plater konfigurowalnego przetwornika prądu na napięcie
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B1 (11) 229619
(41) 2017 11 20
(51) H05K 5/00 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
G01F 1/20 (2006.01)
(21) 417164
(22) 2016 05 12
(72) SZYCHOWSKI PAWEŁ, Łódź (PL); WARDĘCKI SŁAWOMIR,
Łódź (PL)
(73) SZYCHOWSKI PAWEŁ, Łódź (PL); WARDĘCKI SŁAWOMIR,
Łódź (PL)
(54) Urządzenie do chłodzenia zanurzeniowego serwerów
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B1 (11) 229599
(41) 2017 09 25
(51) H05K 5/04 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
(21) 416458
(22) 2016 03 12
(72) KACZOR TOMASZ, Wola Radziszowska (PL)
(73) TM TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morawica (PL)
(54) Obudowa układu elektronicznego

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 49/06 (2006.01)
A01B 13/08 (2006.01)
A01C 5/06 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
A01C 15/00 (2006.01)
A01C 15/16 (2006.01)
A01D 89/00 (2006.01)
A01F 25/04 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
A01G 13/04 (2006.01)
A01H 5/00 (2006.01)
A01J 7/04 (2006.01)
A01J 7/04 (2006.01)
A01N 31/02 (2006.01)
A01N 59/26 (2006.01)
A01N 57/00 (2006.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A21B 1/22 (2006.01)
A21D 2/18 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
A21D 13/00 (2017.01)
A23C 19/04 (2006.01)
A23C 19/068 (2006.01)
A23C 19/06 (2006.01)
A23K 10/10 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 5/20 (2016.01)
A23L 3/3445 (2006.01)
A23L 7/196 (2016.01)
A23L 5/30 (2016.01)

229779
229779*
229779*
229664
229664*
229665
229665*
229666
229666*
229604
229604*
229800
229776
229603
229603*
229603*
229799*
229771
229772
229832
229832*
229832*
229832*
229832*
229621*
229848
229848*
229848*
229848*
229819
229819*
229819*
229741*
229848*
229817
229817*
229669
229669*

A23L 5/10 (2016.01)
A23L 33/20 (2016.01)
A23L 33/12 (2016.01)
A24F 47/00 (2006.01)
A41D 13/015 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
A47B 57/16 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
A47B 57/16 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47G 21/00 (2006.01)
A47G 21/06 (2006.01)
A47G 21/08 (2006.01)
A47J 42/02 (2006.01)
A47J 42/04 (2006.01)
A47J 42/12 (2006.01)
A47J 42/14 (2006.01)
A47K 5/12 (2006.01)
A61B 5/22 (2006.01)
A61B 5/085 (2006.01)
A61B 5/087 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
A61B 6/00 (2006.01)
A61B 5/0432 (2006.01)
A61B 17/34 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 90/30 (2016.01)
A61F 2/78 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)

229669*
229740
229868*
229757
229722*
229722*
229767*
229767*
229804*
229804*
229767
229767*
229804
229804*
229652*
229652*
229652*
229844
229844*
229844*
229844*
229673
229773
229751
229751*
229651
229651*
229622
229622*
229747
229747*
229774
229724
229724*
229724*
229655*
229715
229715*

2965
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A61F 2/50 (2006.01)
229715*
A61F 4/00 (2006.01)
229652
A61F 5/00 (2006.01)
229766
A61F 5/045 (2006.01) 229766*
A61F 13/56 (2006.01) 229739
A61F 13/49 (2006.01) 229739*
A61F 13/15 (2006.01) 229739*
A61H 1/00 (2006.01)
229766*
A61K 36/48 (2006.01) 229740*
A61K 8/02 (2006.01)
229609
A61K 8/19 (2006.01)
229609*
A61K 8/73 (2006.01)
229609*
A61K 8/92 (2006.01)
229609*
A61K 8/9789 (2017.01) 229609*
A61K 8/02 (2006.01)
229610
A61K 8/19 (2006.01)
229610*
A61K 8/73 (2006.01)
229610*
A61K 8/92 (2006.01)
229610*
A61K 8/9789 (2017.01) 229610*
A61K 8/02 (2006.01)
229611
A61K 8/19 (2006.01)
229611*
A61K 8/73 (2006.01)
229611*
A61K 8/92 (2006.01)
229611*
A61K 8/9789 (2017.01) 229611*
A61K 8/02 (2006.01)
229612
A61K 8/19 (2006.01)
229612*
A61K 8/73 (2006.01)
229612*
A61K 8/92 (2006.01)
229612*
A61K 8/9789 (2017.01) 229612*
A61K 8/35 (2006.01)
229815
A61K 8/36 (2006.01)
229815*
A61K 8/81 (2006.01)
229815*
A61K 8/362 (2006.01) 229821
A61K 8/44 (2006.01)
229821*
A61K 9/06 (2006.01)
229756
A61K 31/197 (2006.01) 229756*
A61K 47/10 (2017.01)
229756*
A61K 47/44 (2017.01)
229756*
A61K 9/127 (2006.01) 229868
A61K 36/185 (2006.01) 229868*
A61K 8/14 (2006.01)
229868*
A61K 31/352 (2006.01) 229597
A61K 31/7048 (2006.01) 229597*
A61K 31/716 (2006.01) 229749
A61K 31/785 (2006.01) 229768
A61K 31/472 (2006.01) 229743*
A61K 31/513 (2006.01) 229581*
A61L 24/02 (2006.01) 229593
A61L 24/04 (2006.01) 229593*
A61L 27/28 (2006.01) 229805*
A61M 1/36 (2006.01)
229700
A61M 5/14 (2006.01)
229700*
A61P 3/04 (2006.01)
229740*
A61P 3/10 (2006.01)
229740*
A61P 17/00 (2006.01) 229597*
A61P 35/00 (2006.01) 229749*
A61P 7/00 (2006.01)
229768*
A61P 9/14 (2006.01)
229593*
A61P 35/00 (2006.01) 229743*
A61P 35/02 (2006.01) 229743*
A61P 31/00 (2006.01) 229834*
A61P 35/00 (2006.01) 229581*
A61Q 19/00 (2006.01) 229609*
A61Q 19/00 (2006.01) 229610*
A61Q 19/00 (2006.01) 229611*
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A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A62B 5/00 (2006.01)
A62C 13/00 (2006.01)
A62C 13/62 (2006.01)
A62C 13/64 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
A63B 21/00 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/14 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
A63B 21/00 (2006.01)
A63B 33/00 (2006.01)
A63F 3/08 (2006.01)
B01D 17/038 (2006.01)
B01D 39/16 (2006.01)
B01D 9/02 (2006.01)
B01D 21/02 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
B01F 5/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01J 2/14 (2006.01)
B01J 3/06 (2006.01)
B01J 31/12 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
B01J 37/02 (2006.01)
B02C 13/00 (2006.01)
B02C 19/06 (2006.01)
B02C 7/12 (2006.01)
B03D 1/14 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
B05D 1/18 (2006.01)
B07C 5/12 (2006.01)
B07C 5/342 (2006.01)
B07C 5/36 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
B21C 23/08 (2006.01)
B21C 51/00 (2006.01)
B21D 7/12 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
B21D 28/00 (2006.01)
B21J 3/00 (2006.01)
B22F 3/12 (2006.01)
B22F 9/22 (2006.01)
B22F 9/20 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B23B 35/00 (2006.01)
B23B 27/20 (2006.01)
B23K 26/34 (2014.01)
B24D 3/00 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B25J 18/00 (2006.01)
B26D 5/12 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
B27D 5/00 (2006.01)
B27H 1/00 (2006.01)

2

229612*
229815*
229821*
229624*
229600
229595
229595*
229620
229620*
229773*
229651*
229651*
229651*
229766*
229636
229643*
229584
229735
229818*
229675*
229690*
229691*
229738
229812
229765
229705
229679*
229679*
229699*
229796*
229800*
229738*
229736
229675*
229584*
229620*
229805*
229618
229594
229594*
229583
229741
229742
229591
229753
229820
229670
229646
229646*
229837*
229731
229705*
229727
229680*
229677*
229585
229677*
229685
229705*
229729
229729*
229837*
229606
229642*
229852*
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B27M 3/18 (2006.01)
B28D 1/14 (2006.01)
B29B 7/38 (2006.01)
B29B 7/38 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/44 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/54 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 45/53 (2006.01)
B29C 45/54 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29C 49/16 (2006.01)
B29C 49/22 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29C 49/16 (2006.01)
B29C 49/22 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
B29C 70/40 (2006.01)
B29C 47/40 (2006.01)
B29C 70/60 (2006.01)
B29C 39/02 (2006.01)
B29C 51/00 (2006.01)
B29C 53/00 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29D 29/08 (2006.01)
B30B 1/40 (2006.01)
B30B 15/00 (2006.01)
B30B 15/08 (2006.01)
B30B 9/12 (2006.01)
B31B 50/62 (2017.01)
B31D 1/02 (2006.01)
B31D 1/02 (2006.01)
B32B 3/26 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
B32B 21/06 (2006.01)
B32B 7/04 (2006.01)
B32B 38/10 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 37/02 (2006.01)
B32B 5/28 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
B41K 3/36 (2006.01)
B41M 3/14 (2006.01)
B42C 3/00 (2006.01)
B42C 5/06 (2006.01)
B42D 13/00 (2006.01)
B42F 13/00 (2006.01)
B60B 9/10 (2006.01)
B60B 17/00 (2006.01)

2

229852
229585*
229839*
229840*
229840*
229813*
229676*
229839
229839*
229839*
229839*
229839*
229839*
229839*
229840
229840*
229840*
229840*
229840*
229840*
229840*
229660
229660*
229660*
229661
229661*
229661*
229811
229811*
229683
229683*
229867*
229813*
229860*
229682*
229592*
229692*
229692*
229810*
229732*
229795
229791
229791*
229607*
229657*
229643*
229657*
229735*
229642
229590
229590*
229590*
229590*
229698
229867
229867*
229805*
229670*
229648
229586
229586*
229586*
229786
229745
229745*
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B60K 15/063 (2006.01)
B60L 3/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60P 1/44 (2006.01)
B60P 1/00 (2006.01)
B60P 1/00 (2006.01)
B60P 1/44 (2006.01)
B60Q 11/00 (2006.01)
B60R 9/00 (2006.01)
B60S 9/22 (2006.01)
B61B 12/04 (2006.01)
B61L 5/12 (2006.01)
B61L 1/16 (2006.01)
B61L 1/20 (2006.01)
B61L 1/16 (2006.01)
B62K 13/06 (2006.01)
B62K 3/12 (2006.01)
B62M 9/02 (2006.01)
B62M 11/02 (2006.01)
B63C 11/12 (2006.01)
B63C 11/34 (2006.01)
B64C 9/00 (2006.01)
B64C 7/00 (2006.01)
B64C 25/20 (2006.01)
B64C 25/00 (2006.01)
B64D 17/80 (2006.01)
B64F 1/02 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65D 43/16 (2006.01)
B65D 51/04 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 30/02 (2006.01)
B65D 33/00 (2006.01)
B65D 67/00 (2006.01)
B65D 27/38 (2006.01)
B65F 1/04 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
B65G 1/12 (2006.01)
B65G 13/075 (2006.01)
B65G 47/29 (2006.01)
B65G 15/30 (2006.01)
B65G 67/00 (2006.01)
B65H 45/28 (2006.01)
B65H 31/08 (2006.01)
B65H 31/12 (2006.01)
B66B 7/06 (2006.01)
B66B 15/04 (2006.01)
B66B 15/06 (2006.01)
B66C 1/20 (2006.01)
B66C 1/12 (2006.01)
B66C 13/00 (2006.01)
B66C 19/00 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 15/013 (2006.01)
C01B 17/96 (2006.01)
C01B 21/40 (2006.01)
C01B 21/48 (2006.01)
C01B 32/60 (2017.01)
C01B 32/28 (2017.01)
C01B 32/158 (2017.01)
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229808*
229845
229845*
229633
229633*
229634*
229634*
229716
229624*
229855*
229823*
229716*
229783
229783*
229703
229838
229838*
229838*
229838*
229636*
229721
229777
229777*
229778
229778*
229782*
229782*
229583*
229754
229754*
229598
229598*
229598*
229598*
229755*
229755*
229650
229662
229662*
229785
229785*
229837
229787
229586*
229702
229702*
229614
229863
229863*
229855
229855*
229790
229790*
229717
229814*
229680
229814*
229814*
229869
229760
229678
229861
229861*
229677
229814

C01B 32/168 (2017.01)
C01B 32/184 (2017.01)
C01B 32/907 (2017.01)
C01B 32/225 (2017.01)
C01C 1/24 (2006.01)
C01C 1/24 (2006.01)
C01G 3/02 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
C01G 9/04 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
C02F 1/24 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C02F 3/02 (2006.01)
C02F 101/32 (2006.01)
C03B 33/02 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
C04B 22/02 (2006.01)
C04B 111/94 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 22/04 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/06 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 28/24 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C05C 3/00 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/02 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 35/12 (2006.01)
C07C 65/10 (2006.01)
C07C 29/153 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)
C07D 217/24 (2006.01)
C07D 217/02 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 473/02 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 345/00 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
C07D 213/16 (2006.01)
C07F 1/10 (2006.01)
C07F 7/10 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 265/04 (2006.01)

229814*
229613
229805
229764*
229760*
229818
229680*
229760*
229733
229735*
229675
229589
229589*
229801
229801*
229801*
229585*
229591*
229591*
229591*
229591*
229764
229764*
229759
229759*
229759*
229864
229864*
229864*
229788
229788*
229818*
229780
229780*
229856
229856*
229792
229792*
229834*
229834*
229679*
229857*
229743
229743*
229834
229581
229581*
229581*
229588
229588*
229830
229830*
229833
229833*
229679*
229679
229708
229708*
229708*
229709
229857
229588*
229588*
229695
229699

C08F 8/12 (2006.01)
C08F 8/30 (2006.01)
C08F 8/42 (2006.01)
C08F 220/14 (2006.01)
C08F 20/14 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08G 63/60 (2006.01)
C08G 63/02 (2006.01)
C08G 63/12 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
C08J 7/04 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 3/20 (2006.01)
C08K 5/55 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
C08K 5/134 (2006.01)
C08K 5/134 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 5/21 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 5/5435 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 31/04 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08L 23/18 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08L 23/18 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
C08L 59/02 (2006.01)
C08L 101/00 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C09D 5/34 (2006.01)
C09D 11/08 (2006.01)
C09D 11/10 (2014.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
C09J 7/22 (2018.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09K 3/10 (2006.01)
C09K 8/72 (2006.01)
C10G 3/00 (2006.01)
C10L 1/23 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/232 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 10/12 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
C10L 10/08 (2006.01)
C10L 11/06 (2006.01)

229699*
229699*
229699*
229699*
229699*
229789
229789*
229712
229712*
229712*
229699*
229789*
229694
229813
229796
229860*
229682*
229810*
229759*
229759*
229695*
229694*
229694*
229813*
229813*
229859*
229860*
229682*
229682*
229682*
229802*
229802*
229694*
229694*
229813*
229859
229859*
229859*
229859*
229860
229860*
229860*
229860*
229682
229802
229676
229810*
229841
229649
229649*
229730
229730*
229755
229755*
229841*
229641*
229713
229728
229728*
229728*
229728*
229728*
229728*
229824
229720

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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2

C10M 141/02 (2006.01)
C11B 1/06 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 1/28 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 1/28 (2006.01)
C11D 13/00 (2006.01)
C12C 7/00 (2006.01)
C12C 11/00 (2006.01)
C12C 12/00 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C12M 1/42 (2006.01)
C12N 9/64 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
C12N 11/00 (2006.01)
C12N 1/18 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 15/29 (2006.01)
C12P 19/34 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12R 1/10 (2006.01)
C21D 1/09 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
C22B 7/04 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
C22C 26/00 (2006.01)
C22C 21/04 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
C22C 19/07 (2006.01)
C23C 4/10 (2006.01)
C23C 4/10 (2016.01)
C23C 8/12 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
C23F 11/04 (2006.01)
C23F 1/16 (2006.01)
C23F 11/04 (2006.01)
C23G 1/02 (2006.01)
C23G 1/06 (2006.01)
C25D 3/56 (2006.01)
C25D 11/04 (2006.01)
D04B 21/00 (2006.01)
D04B 21/14 (2006.01)
D21D 1/30 (2006.01)
D21H 21/40 (2006.01)
D21H 21/44 (2006.01)
E01B 2/00 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)
E01C 9/06 (2006.01)
E01D 15/00 (2006.01)
E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/02 (2006.01)
E02B 8/00 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)

229731*
229607
229769
229769*
229769*
229770
229770*
229770*
229842
229794
229794*
229794*
229762
229806*
229819*
229741*
229742*
229801*
229830*
229830*
229762*
229843
229829
229799
229862*
229862
229741*
229742*
229801*
229762*
229843*
229685*
229687*
229797
229820*
229727*
229677*
229761
229596*
229596*
229685*
229796*
229796*
229796*
229726
229725*
229725*
229726*
229725*
229596
229587
229737
229737*
229736*
229744
229744*
229672
229672*
229672*
229624*
229615
229615*
229615*
229582
229582*

1

E02D 17/06 (2006.01)
E02D 17/00 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E04B 1/82 (2006.01)
E04B 1/70 (2006.01)
E04B 1/10 (2006.01)
E04B 2/70 (2006.01)
E04B 7/18 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 9/00 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 13/077 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
E04F 11/04 (2006.01)
E04F 13/04 (2006.01)
E05B 59/00 (2006.01)
E05B 63/14 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
E05C 17/52 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E05F 3/22 (2006.01)
E05F 15/71 (2015.01)
E05F 15/72 (2015.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/82 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/74 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)
E06B 7/098 (2006.01)
E06B 9/24 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 9/86 (2006.01)
E06B 9/80 (2006.01)
E06C 5/00 (2006.01)
E06C 5/42 (2006.01)
E21B 4/04 (2006.01)
E21B 43/26 (2006.01)
E21B 43/00 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
E21C 41/18 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
E21D 23/08 (2006.01)

2

229608
229608*
229582*
229847
229847*
229847*
229847*
229602*
229870*
229784*
229847*
229847*
229718*
229602
229870
229631*
229590*
229847*
229816
229816*
229718
229825
229825*
229750*
229826*
229831
229826
229826*
229826*
229606*
229642*
229642*
229602*
229870*
229592
229592*
229592*
229628
229628*
229628*
229628*
229629
229629*
229629*
229629*
229781
229781*
229688
229688*
229631
229631*
229793
229671
229671*
229645
229645*
229624
229624*
229850
229641
229641*
229775
229748
229676*
229746

1

2967
2

E21D 23/06 (2006.01) 229746*
F01C 1/34 (2006.01)
229644
F01K 27/00 (2006.01) 229644*
F01K 23/10 (2006.01) 229654*
F01N 1/24 (2006.01)
229697
F01N 3/027 (2006.01) 229697*
F01N 3/04 (2006.01)
229809*
F01P 3/18 (2006.01)
229775*
F01P 3/20 (2006.01)
229775*
F01P 5/00 (2006.01)
229775*
F01P 7/02 (2006.01)
229656*
F02B 41/00 (2006.01) 229658
F02B 75/32 (2006.01) 229658*
F02B 47/08 (2006.01) 229809
F02C 1/10 (2006.01)
229654
F02C 6/18 (2006.01)
229654*
F02M 37/04 (2006.01) 229707
F02M 43/02 (2006.01) 229707*
F02M 37/16 (2006.01) 229808
F03D 1/04 (2006.01)
229846
F03G 7/08 (2006.01)
229701*
F16B 1/00 (2006.01)
229634
F16C 13/00 (2006.01) 229692
F16C 32/04 (2006.01) 229714
F16F 15/023 (2006.01) 229823
F16F 9/14 (2006.01)
229823*
F16F 15/24 (2006.01) 229701
F16G 11/04 (2006.01) 229614*
F16G 1/28 (2006.01)
229732
F16G 1/14 (2006.01)
229732*
F16G 1/00 (2006.01)
229732*
F16H 57/04 (2010.01) 229775*
F16L 55/00 (2006.01) 229787*
F16L 9/12 (2006.01)
229810
F21S 8/00 (2006.01)
229750
F21S 8/00 (2006.01)
229605
F21S 9/03 (2006.01)
229605*
F21S 8/06 (2006.01)
229784
F21S 4/28 (2016.01)
229784*
F21S 8/08 (2006.01)
229668*
F21V 15/00 (2015.01) 229750*
F21V 19/00 (2006.01) 229605*
F21V 21/00 (2006.01) 229784*
F21V 15/02 (2006.01) 229668
F21V 21/14 (2006.01) 229655
F21W 111/023 (2006.01) 229750*
F21W 111/00 (2006.01) 229605*
F21W 131/103 (2006.01) 229668*
F23L 15/04 (2006.01) 229654*
F23N 1/02 (2006.01)
229853
F23Q 13/00 (2006.01) 229763
F23Q 7/02 (2006.01)
229763*
F23Q 7/00 (2006.01)
229763*
F24C 7/06 (2006.01)
229621*
F24D 5/12 (2006.01)
229828*
F24F 3/044 (2006.01) 229828
F24F 12/00 (2006.01) 229828*
F24H 1/20 (2006.01)
229851
F24J 2/46 (2006.01)
229752*
F24T 10/15 (2018.01)
229827
F24T 50/00 (2018.01) 229827*
F25D 3/06 (2006.01)
229650*
F26B 1/00 (2006.01)
229852*
F26B 3/00 (2006.01)
229803
F26B 3/04 (2006.01)
229803*

1

2

F26B 23/02 (2006.01)
F26B 15/12 (2006.01)
F26B 15/16 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
F26B 15/12 (2006.01)
F26B 15/16 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
F41A 17/54 (2006.01)
F41A 17/44 (2006.01)
F41A 17/00 (2006.01)
F41A 17/42 (2006.01)
F41A 17/54 (2006.01)
F41A 17/44 (2006.01)
F41A 17/00 (2006.01)
F41A 17/42 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 11/02 (2006.01)
F42B 12/68 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01B 5/28 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01C 21/00 (2006.01)
G01D 18/00 (2006.01)
G01D 5/20 (2006.01)
G01D 9/00 (2006.01)
G01F 1/20 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
G01N 21/89 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 1/32 (2006.01)
G01N 11/02 (2006.01)
G01N 11/10 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/447 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
G01N 29/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 31/00 (2006.01)
G01N 33/20 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 7/00 (2006.01)
G01N 7/14 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 19/08 (2006.01)
G01R 21/00 (2006.01)
G01R 21/133 (2006.01)
G01R 23/20 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
G01R 21/00 (2006.01)
G01R 21/133 (2006.01)
G01R 23/20 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)

229803*
229690
229690*
229690*
229691
229691*
229691*
229828*
229706
229706*
229706*
229706*
229807
229807*
229807*
229807*
229722
229723
229782
229782*
229618*
229630
229630*
229849*
229783*
229783*
229601*
229619*
229719
229663
229616
229618*
229588*
229830*
229719*
229663*
229858
229725
229693
229693*
229689
229689*
229689*
229704
229806
229806*
229696
229696*
229686
229686*
229687
229684
229684*
229684*
229653*
229798
229623
229626
229626*
229626*
229626*
229627
229627*
229627*
229627*
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G01R 33/12 (2006.01)
G01R 33/381 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01T 1/10 (2006.01)
G01T 1/208 (2006.01)
G01W 1/14 (2006.01)
G02B 27/22 (2018.01)
G05D 1/00 (2006.01)
G05F 1/14 (2006.01)
G06F 15/167 (2006.01)
G06F 11/07 (2006.01)
G06F 11/30 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06Q 10/08 (2012.01)
G08G 5/00 (2006.01)
G08G 7/02 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G11B 7/24 (2013.01)
G11B 11/03 (2006.01)
G11C 7/10 (2006.01)
G21F 3/00 (2006.01)
H01F 7/06 (2006.01)
H01F 29/00 (2006.01)
H01F 17/06 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 31/02 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 41/113 (2006.01)
H01M 16/00 (2006.01)
H01R 13/514 (2006.01)
H01R 13/7193 (2011.01)
H01S 3/086 (2006.01)

229635
229635*
229835*
229836*
229653
229625
229617
229659
229849*
229758*
229865
229865*
229601*
229601*
229734
229601
229849
229849*
229643
229657
229647
229647*
229865*
229854*
229635*
229758
229710*
229835*
229836*
229717*
229726*
229793*
229725*
229752
229711*
229667*
229845*
229747*
229710
229711

H02B 1/56 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 4/00 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02J 13/00 (2006.01)
H02J 5/00 (2016.01)
H02J 13/00 (2006.01)
H02J 9/06 (2006.01)
H02J 7/04 (2006.01)
H02K 1/00 (2006.01)
H02K 37/00 (2006.01)
H02K 23/54 (2006.01)
H02K 41/035 (2006.01)
H02N 15/00 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
H02S 40/38 (2014.01)
H04N 7/18 (2006.01)
H04N 13/302 (2018.01)
H05B 3/26 (2006.01)
H05B 3/46 (2006.01)
H05B 3/06 (2006.01)
H05B 3/62 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)

229656
229854
229845*
229637
229638
229638*
229639
229639*
229640
229640*
229822
229822*
229822*
229681
229681*
229674
229674*
229850*
229850*
229866
229632
229714*
229667
229605*
229655*
229659*
229757*
229757*
229621
229621*
229656*
229835
229835*
229836
229836*
229619
229619*
229599
229599*

229611
229612
229613
229614
229615
229616
229617
229618
229619
229620
229621
229622
229623
229624
229625
229626
229627
229628
229629
229630
229631
229632
229633
229634
229635
229636
229637
229638
229639
229640
229641
229642
229643
229644
229645
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G01M 17/02 (2006.01)
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B07C 5/12 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
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A63B 33/00 (2006.01)
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G09F 3/00 (2006.01)
F02B 41/00 (2006.01)
G02B 27/22 (2018.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
F21V 15/02 (2006.01)
A23L 7/196 (2016.01)
B21C 51/00 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E01B 2/00 (2006.01)
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H02J 5/00 (2016.01)
C08L 23/08 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
B23K 26/34 (2014.01)
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B32B 27/32 (2006.01)
C08F 265/04 (2006.01)
A61M 1/36 (2006.01)
F16F 15/24 (2006.01)
B65H 31/08 (2006.01)
B61L 1/16 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
B01J 3/06 (2006.01)
F41A 17/54 (2006.01)
F02M 37/04 (2006.01)
C07F 7/10 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
H01R 13/7193 (2011.01)
H01S 3/086 (2006.01)
C08G 63/60 (2006.01)
C10G 3/00 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
A61F 2/78 (2006.01)
B60Q 11/00 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
E04F 13/04 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
C10L 11/06 (2006.01)
B63C 11/34 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
G01N 1/32 (2006.01)
C23F 11/04 (2006.01)
B22F 9/22 (2006.01)
C10L 1/23 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
B21J 3/00 (2006.01)
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C01G 9/04 (2006.01)
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E21D 23/08 (2006.01)
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E21C 41/18 (2006.01)
A61K 31/716 (2006.01)
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B01F 7/18 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
C01B 32/158 (2017.01)
A61K 8/35 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
A23L 5/20 (2016.01)
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B21C 23/08 (2006.01)
A61K 8/362 (2006.01)
H02J 4/00 (2006.01)
F16F 15/023 (2006.01)
C10L 10/08 (2006.01)
E05B 59/00 (2006.01)
E05F 3/22 (2006.01)
F24T 10/15 (2018.01)
F24F 3/044 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
A01N 31/02 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
B65G 15/30 (2006.01)
B62K 13/06 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
C09D 5/34 (2006.01)
C11D 13/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
A47J 42/02 (2006.01)
B60L 3/00 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
E04B 1/82 (2006.01)
A21D 2/18 (2006.01)
G08G 5/00 (2006.01)
E21B 4/04 (2006.01)
F24H 1/20 (2006.01)
B27M 3/18 (2006.01)
F23N 1/02 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
B66C 1/20 (2006.01)
C05G 3/02 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C01B 21/48 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
B66B 15/04 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
G06F 15/167 (2006.01)
H02K 23/54 (2006.01)
B32B 37/02 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
C01B 15/013 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
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(68) 207041

(54) Pochodna cyklopropylo-skondensowanej pirolidyny jako inhi‑
bitor dipeptydylopeptydazy IV i jej zastosowanie oraz kompozycja
farmaceutyczna
(73) ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE (SE)
(93) 05.10.2009, EU/1/09/545/001 do 010, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) SAKSAGLIPTYNA oraz jej farmaceutycznie dopuszczalne sole,
obejmujące chlorowodorek
(94) 05.03.2021 - 05.10.2024
(68) 211953
(54) Pochodna fenetanoloaminy, zawierający ją środek farmaceu‑
tyczny i zastosowanie pochodnej fenetanoloaminy
(73) Glaxo Group Limited, BRENTFORD (GB)
(93) 14.11.2013, EU/1/13/886, Komisja Europejska (EU)
(95) WILANTEROL albo jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(94) 11.09.2022 - 11.09.2027
(68) 227576
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca inhibitor reniny, ze‑
staw oraz zastosowanie
(73) Noden Pharma DAC, DUBLIN (IE)
(93) 20.01.2009, EU/1/08/491/001 do 080, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(93) 28.10.2008, 58935 01-04, SWISSMEDIC (CH)
(95) ALISKIREN I HYDROCHLOROTIAZYD
(94) 15.11.2021 - 28.10.2023
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

1586571
Inhibitory peptydazy dipeptydylowej
Takeda Pharmaceutical Company Limited, OSAKA (JP)
23.09.2013, EU/1/13/844, Komisja Europejska (EU)
Alogliptyna albo jej farmaceutycznie dopuszczalne sole
21.12.2024 - 23.09.2028

(68) 1611115
(54) Związki pochodne benzotiazolu, kompozycje i zastosowania
(73) University of Pittsburgh - of the Commonwealth System
of Higher Education, PITTSBURGH (US)
(93) 26.08.2014, EU/1/14/941, Komisja Europejska (EU)
(95) flutemetamol (18F)
(94) 15.03.2024 - 15.03.2029
(68) 1613288
(54) Stała kompozycja farmaceutyczna zawierająca agonistę recep‑
tora S1P oraz alkohol cukrowy
(73) Novartis AG, BASEL (CH)
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, OSAKA (JP)
(93) 22.03.2011, EU/1/11/677/001 do 004, Komisja Europejska (EU)
(95) fingolimod oraz farmaceutycznie akceptowalne sole
(94) 06.04.2024 - 22.03.2026
(68) 1618098
(54) Związki kwasu 1,2,4-oksadiazolobenzoesowego i ich zastoso‑
wanie do tłumienia mutacji nonsensownych i leczenia chorób
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(73)
(93)
(95)
(94)

PTC Therapeutics, Inc., SOUTH PLAINFIELD (US)
31.07.2014, EU/1/13/902, Komisja Europejska (EU)
ATALUREN
09.04.2024 - 09.04.2029

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

1694363
Monodyspersyjne kompozycje PEGylowanego naloksolu
Nektar Therapeutics, SAN FRANCISCO (US)
10.12.2014, EU/1/14/962, Komisja Europejska (EU)
SZCZAWIAN NALOKSEGOLU, zwłaszcza epimer alfa
16.12.2024 - 10.12.2029

(68) 1763368
(54) Połączenia zawierające środki antymuskarynowe i agonistów
beta-adrenergicznych
(73) Almirall, S.A., BARCELONA (ES)
(93) 21.11.2014, EU/1/14/963 i EU/1/14/964, Komisja
Europejska (EU)
(95) Połączenie (a) formoterolu, ewentualnie w postaci jego
farmakologicznie kompatybilnych kwaśnych soli addycyjnych,
zwłaszcza fumaranu formoterolu, i (b) aklidyny, w postaci
soli posiadającej anion X, który stanowi farmaceutycznie
akceptowalny anion kwasu jednowartościowego, zwłaszcza
bromku aklidyny
(94) 31.05.2025 - 21.11.2029
(68) 1973888
(54) Izoksazoliny do zwalczania szkodników należących do bezkrę‑
gowców
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY,
WILMINGTON (US)
(93) 13.02.2014, EU/2/13/159, Komisja Europejska (EU)
(95) AFOKSOLANER lub jego N-tlenek lub sól
(94) 28.12.2026 - 13.02.2029
(68) 2395002
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca heterocykliczny mo‑
dulator transporterów zawierających kasetę wiążącą ATP
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, BOSTON (US)
(93) 24.11.2015, EU/1/15/1059, Komisja Europejska (EU)
(95) Lumakaftor lub jego farmaceutycznie dopuszczalna
sól do stosowania w leczeniu lub łagodzeniu ciężkości
mukowiscydozy zgodnie z patentem PL/EP 2395002
(94) 08.11.2026 - 24.11.2030
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

2410844
INHIBITORY REPLIKACJI WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
Merck Sharp & Dohme Corp., RAHWAY (US)
26.07.2016, EU/1/16/1119, Komisja Europejska (EU)
ELBASWIR lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
25.03.2030 - 26.07.2031
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EP 3040701 B1
EP 3042089 B1

Nr 8/2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 07 02 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 21 03 2018
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T3 (97) 14 03 2018
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T3 (97) 21 02 2018
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2018/13
2018/12
2018/13
2018/11
2018/12
2018/12
2018/10
2017/51
2018/10
2017/51
2018/13
2018/14
2018/09
2018/07
2018/19
2018/11
2018/16
2018/05
2018/09
2018/12
2018/08
2018/09
2018/13
2018/17
2018/08
2018/11
2018/15
2018/09
2018/09
2018/07
2018/10
2018/13
2017/51
2018/11
2018/09
2018/05
2018/13
2018/05
2018/13
2018/10
2018/10
2018/09
2018/15
2018/06
2018/11
2018/24
2018/09
2018/11
2018/16
2018/15
2018/13
2018/17
2018/09
2018/09
2018/09
2018/12
2017/49
2018/07
2018/12
2018/13
2018/09
2018/14
2018/11
2018/10
2018/08
2018/11

EP 3043365 B1
EP 3043652 B1
EP 3045129 B1
EP 3045206 B1
EP 3045259 B1
EP 3046197 B1
EP 3046429 B1
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EP 3047864 B1
EP 3048214 B1
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T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 18 04 2018
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07 03 2018
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07 03 2018
14 03 2018
28 03 2018
21 03 2018
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14 03 2018
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21 03 2018
14 03 2018
14 02 2018
18 04 2018
28 02 2018
24 01 2018
02 05 2018
21 02 2018
04 04 2018
14 03 2018
02 05 2018
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21 03 2018
28 03 2018
09 05 2018
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14 03 2018
14 03 2018
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21 03 2018
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09 05 2018
28 02 2018
16 05 2018
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2018/07
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
352517
392269
393632
393633
396140
396193
396550
397816
399515
403259
403306

18/2003
06/2012
15/2012
15/2012
05/2013
06/2013
08/2013
15/2013
26/2013
20/2014
20/2014

404336
404386
404915
405165
405229
405385
405535
u)
406358
406369
406755
407016

26/2014
26/2014
03/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
12/2015
12/2015
14/2015
23/2014

407357
407947
408094
408095
408163
408297
408710
408934
409124
409490
409566
409857
409948
410007
410057
410238
410332
410610
410611
410986
411297
411299
411337
411445
411861
412056
412581
412631
412684
412685
412714
412715
413046
u)

2979

18/2015
22/2015
23/2015
23/2015
24/2015
24/2015
01/2016
03/2016
05/2015
25/2015
07/2016
09/2016
10/2016
10/2016
10/2016
12/2016
11/2016
13/2016
13/2016
18/2016
18/2016
18/2016
18/2016
19/2016
21/2016
07/2016
25/2016
26/2016
26/2016
26/2016
26/2016
26/2016
02/2017

413185
413275
413384
413790
413804
413814
u)
413935
414053
414308
414327
414466
414625
414781
415083(412674)
415084(412675)
415092(412672)
415093(412673)
415095(412671)
415104(412681)
415106(412680)
415107(412670)
415588
415650
415657
415898
416135
416572
416683
u)
416814
416891
417161
u)
418301

03/2017
03/2017
04/2017
06/2017
01/2017
06/2017
26/2016
07/2017
08/2017
08/2017
09/2017
10/2017
17/2016
12/2017
12/2017
07/2017
12/2017
12/2017
07/2017
07/2017
07/2017
14/2017
14/2017
15/2016
16/2017
18/2017
20/2017
21/2017
22/2017
22/2017
24/2017
05/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

273
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).
406498
415891
416331
417053
418135
419032
419094

13/2015
16/2017
19/2017
23/2017
03/2018
08/2018
09/2018

419114
419215
419492
419526
419672
419675

09/2018
09/2018
11/2018
12/2018
12/2018
12/2018
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
397503
398626
399541

13/2013
20/2013
26/2013

399618
400921
402683

26/2013
07/2014
17/2014

2980
403409
403622
404547
405008
406855
407850
408092
408618
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21/2014
22/2014
01/2015
04/2015
15/2015
21/2015
23/2015
04/2015

410931
411472
412282
412347
414623
414696
418058

15/2016
19/2016
24/2016
24/2016
10/2017
10/2017
02/2017

Nr 8/2018

(B1) 214009 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility, Inc., Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Motorola Mobility
LLC, Libertyville, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 214009 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Motorola Mobility LLC, Libertyville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google Technolo‑
gy Holdings LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki

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

(B1) 214366 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIX-FILTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostyń, Polska 410348770 i dokonanie wpisu:
MANN+HUMMEL FT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gostyń, Polska 410348770

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:

(B1) 215414 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH, Mo‑
nachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy

rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL
albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je
wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.

(B1) 217129 2018 04 12 A. Sprostowano wpis w rejestrze paten‑
towym poprzez wykreślenie: PPUH GECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i wpisanie: PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cholerzyn, Polska
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Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 195894 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DIEHL REMSCHEID GMBH & CO.,
Remscheid, Niemcy i dokonanie wpisu: DST Defence Service Tracks
GmbH, Freisen, Niemcy
(B1) 197134 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH, Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 202712 2018 05 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) 208330 2018 05 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Glunz AG, Meppen, Niemcy i dokona‑
nie wpisu: KALWA NORBERT, Horn-Bad Meinberg, Niemcy
(B1) 209108 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska 891377832 i dokona‑
nie wpisu: SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Marcinowice, Polska 891377832

(B1) 218400 2018 03 23 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na
mocy umowy z dnia 17 czerwca 2015 r. uprawniony udzielił peł‑
nej wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz spółki
POLTREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z sie‑
dzibą w Gdańsku, Polska w zakresie określonym w umowie, na czas
określony, tj. do dnia 17 czerwca 2025 r.
(B1) 218615 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CZAJKOWSKI WOJCIECH, Łódź, Polska;
TRELLA ANDRZEJ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: CZAJKOWSKA
KAROLINA, Łódź, Polska; TRELLA ANDRZEJ, Łódź, Polska
(B1) 218615 2018 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CZAJKOWSKA KAROLINA, Łódź,
Polska; TRELLA ANDRZEJ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: PROFIX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
361132940; CZAJKOWSKA KAROLINA, Łódź, Polska
(B1) 219115 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BUMAR ELEKTRONIKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 141301063 i dokonanie wpisu: PIT-RADWAR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141301063
(B1) 220330 2018 02 07 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GEOTERMIA PODKARPACIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boguchwała,
Polska 691769580 i dokonanie wpisu: ELEKTROWNIE TERMALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sielec, Polska
181136035
(B1) 220345 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kożuszki-Parcel, Polska 017195803 i do‑
konanie wpisu: MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kożuszki-Parcel, Polska
017195803
(B1) 220693 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: STALMAX JEŻ STANISŁAW, JEŻ RO‑
BERT SPÓŁKA JAWNA, Piątkowiec, Polska 851639921 i dokonanie
wpisu: STALMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Piątkowiec, Polska 851639921
(B1) 220751 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GEOTERMIA PODKARPACIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boguchwała,
Polska 691769580 i dokonanie wpisu: ELEKTROWNIE TERMALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sielec, Polska
181136035
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(B1) 221223 2018 01 06 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 8 kwietnia 2015 r. uprawniony udzielił wyłącznej li‑
cencji na korzystanie z wynalazku na rzecz spółki SELENA LABS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnice,
Polska w zakresie określonym w umowie, na czas określony, tj. do
dnia 14 lutego 2029 r.
(B1) 222211 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMGEN, INC., Thousand
Oaks, Stany Zjednoczone Ameryki; AMGEN FREMONT INC., Fre‑
mont, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: AMGEN
FREMONT INC., Thousand Oaks, Stany Zjednoczone Ameryki; AM‑
GEN, INC., Thousand Oaks, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 222301 2016 10 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: POJAZDY SPECJALISTYCZNE
ZBIGNIEW SZCZĘŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 241073251 i dokonanie wpisu:
SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 241073251
(B1) 222573 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NEF CZESŁAW, Olsztyn, Polska; MO‑
KRZECKI ARKADIUSZ BERNARD, Pajtuny, Polska i dokonanie wpisu:
MOKRZECKI ARKADIUSZ BERNARD, Olsztyn, Polska
(B1) 223110 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOLSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510015550 i dokonanie
wpisu: KOLSTER SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510015550
(B1) 223438 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: MEJER-NOWAKOWSKA MAGDALENA
M.S. STEEL SPÓŁKA CYWILNA, Płock, Polska 141790180; SOBIESKI
KLAUDIUSZ M.S. STEEL SPÓŁKA CYWILNA, Płock, Polska 141790180
i dokonanie wpisu: M.S.STEEL KLAUDIUSZ SOBIESKI SPÓŁKA JAW‑
NA, Brochocinek, Polska 141790180
(B1) 228196 2018 06 01 C. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie: PÉREZ-RAMIREZ JAVIER, Tarrago‑
na, Hiszpania i wpisanie: PÉREZ-RAMÍREZ JAVIER, Tarragona, Hisz‑
pania
(B1) 228602 2018 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PORTOS RENATA TOMASZ SZUKAL‑
SCY SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, Polska 250410218 i dokonanie wpisu:
PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 250410218
(B1) 228721 2018 05 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EDSE GESSNER PELIC SPÓŁKA JAWNA,
Kórnik, Polska 302740766 i dokonanie wpisu: TECHNIKA GESSNER
SPÓŁKA JAWNA, Zimin, Polska 302740766
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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

2981

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) 1557421 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 1625209 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Biogen Hemophilia Inc., Cambrid‑
ge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bioverativ The‑
rapeutics Inc., Waltham, Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 1588759 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: S & B Industrial Minerals GmbH,
Oberhausen, Niemcy i dokonanie wpisu: Imerys Metalcasting Ger‑
many GmbH, Oberhausen, Niemcy
(T3) 1740500 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arn‑
hem, Holandia
(T3) 1747302 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arn‑
hem, Holandia
(T3) 1773314 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceuti‑
che Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 1789274 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Belron Hungary Kft- Zug branch,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Berlon International Limited,
Surrey, Wielka Brytania
(T3) 1676847 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 1676848 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 1714812 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Belron Hungary Kft- Zug branch,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Berlon International Limited,
Surrey, Wielka Brytania
(T3) 1918016 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GPN, Courbevoie, Francja; INSTITUT
REGIONAL DES MATERIAUX AVANCES (IRMA), Ploemeur, Francja
i dokonanie wpisu: BOREALIS CHIMIE SAS, Courbevoie, Francja;
INSTITUT REGIONAL DES MATERIAUX AVANCES (IRMA), Ploemeur,
Francja
(T3) 1918016 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BOREALIS CHIMIE SAS, Courbevo‑
ie, Francja; INSTITUT REGIONAL DES MATERIAUX AVANCES (IRMA),
Ploemeur, Francja i dokonanie wpisu: CASALE S.A., Lugano, Szwaj‑
caria; INSTITUT REGIONAL DES MATERIAUX AVANCES (IRMA), Plo‑
emeur, Francja
(T3) 1874288 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceuti‑
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che Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy

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

(T3) 1899386 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arn‑
hem, Holandia

(T3) 2379479 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arn‑
hem, Holandia

(T3) 1966375 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceuti‑
che Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy

(T3) 2297677 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH, Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile Secu‑
rity GmbH, Monachium, Niemcy

(T3) 2094083 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arn‑
hem, Holandia
(T3) 2131653 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
AG, Monheim, Niemcy
(T3) 2131653 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim,
Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience LTD., Cambridge,
Wielka Brytania
(T3) 2132234 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arn‑
hem, Holandia

(T3) 2186664 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Belron Hungary Kft- Zug branch,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Berlon International Limited,
Surrey, Wielka Brytania
(T3) 2256047 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SEDA S.p.A., Artano-Napoli, Włochy
i dokonanie wpisu: SEDA INTERNATIONAL PACKAGING GROUP SPA,
Arzano, Włochy
(T3) 2196436 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arn‑
hem, Holandia
(T3) 2221183 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MGI FRANCE, Ivry sur Se‑
ine, Francja i dokonanie wpisu: MGI FRANCE, Fresnes, Francja

(T3) 2051817 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Dürr Systems GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: Dürr Systems AG, Bietigheim-Bissin‑
gen, Niemcy

(T3) 2221183 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MGI FRANCE, Fresnes,
Francja i dokonanie wpisu: MGI Digital Technology, Fresnes,
Francja

(T3) 2205437 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin,
Niemcy; Bayer Material Science AG, Leverkusen, Niemcy i dokona‑
nie wpisu: Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy; Bundes‑
druckerei GmbH, Berlin, Niemcy

(T3) 2320020 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Helmut Lingemann GmbH &
Co., Wuppertal, Niemcy i dokonanie wpisu: Helmut Lingemann
GmbH&Co. KG, Wuppertal, Niemcy

(T3) 2205686 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin,
Niemcy; Bayer MaterialScience AG, Leverkusen, Niemcy i dokona‑
nie wpisu: Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy; Bundes‑
druckerei GmbH, Berlin, Niemcy
(T3) 2241046 2017 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC, Dover,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2241046 2017 11 22 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
(T3) 2250835 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke KPN N.V., The Hague,
Holandia; Nederlandse Organisatie voor Toegepast -Natuurwe‑
tenschappelijk Onderzoek TNO, Delft, Holandia i dokonanie wpisu:
Koninklijke KPN N.V., The Hague, Holandia
(T3) 2255324 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH, Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile Secu‑
rity GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2311206 2017 11 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC, Dover,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2311206 2017 11 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjedno‑

(T3) 2320020 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Helmut Lingemann GmbH&Co. KG,
Wuppertal, Niemcy i dokonanie wpisu: Solvesta Vorrat 8 (Acht) UG
(haftungsbeschränkt), Monachium, Niemcy
(T3) 2320020 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Solvesta Vorrat 8 (Acht) UG (ha‑
ftungsbeschränkt), Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Heli‑
ma Fensterprofil GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2320020 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Helima Fensterprofil GmbH, Mo‑
nachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Helima Fensterprofil GmbH,
Wuppertal, Niemcy
(T3) 2320020 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Helima Fensterprofil GmbH,
Wuppertal, Niemcy i dokonanie wpisu: HELIMA GmbH, Wuppertal,
Niemcy
(T3) 2361932 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Biogen Hemophilia Inc., Cambrid‑
ge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bioverativ The‑
rapeutics Inc., Waltham, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2298347 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Biogen Hemophilia Inc., Cambrid‑
ge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bioverativ The‑
rapeutics Inc., Waltham, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2427303 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Belron Hungary Kft - Zug Branch,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Berlon International Limited,
Surrey, Wielka Brytania

Nr 8/2018
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(T3) 2493822 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NEWTECH-ENGINEERING S.R.L.,
Thiene, Włochy i dokonanie wpisu: 2M S.R.L., Thiene, Włochy
(T3) 2493824 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NEWTECH-ENGINEERING S.R.L.,
Thiene, Włochy i dokonanie wpisu: 2M S.R.L., Thiene, Włochy
(T3) 2499183 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Allnex Belgium, S.A., Brussels, Bel‑
gia i dokonanie wpisu: Allnex Belgium SA, Drogenbos, Belgia

(T3) 2268295 2018 06 14 D. Dokonano wpisu o brzmieniu
„W dniu 8 marca 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejono‑
wego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2487/18/946) wpisa‑
no do Rejestru Zastawów pod pozycją 2563723 zastaw rejestrowy
na patencie europejskim o numerze EP.2268295 w celu zabezpie‑
czenia wierzytelności przysługujących Barclays Bank PLC z siedzi‑
bą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Valeant Canada LP z siedzibą w Laval, Kanada”.

(T3) 2499001 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH, Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile Secu‑
rity GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2533485 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH, Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile Secu‑
rity GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2576368 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Belron Hungary Kft - Zug Branch,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Berlon International Limited,
Surrey, Wielka Brytania
(T3) 2616338 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Tecnomeccanica S.r.l., Bologna,
Włochy i dokonanie wpisu: Azionaria Costruzioni Macchine Auto‑
matiche A.C.M.A. S.p.A., Bologna, Włochy
(T3) 2648923 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH, Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile Secu‑
rity GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2742017 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Advanced Accelerator Applications
S.A., Saint Genis Pouilly, Francja i dokonanie wpisu: Advanced Ac‑
celerator Applications International S.A., Genewa, Szwajcaria
(T3) 2765064 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Airnmotion GmbH, Aachen, Niem‑
cy i dokonanie wpisu: BETTERFLOW GmbH, Aachen, Niemcy
(T3) 2706057 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Molecular Insight Pharmaceuticals,
Inc., Tarrytown, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Molecular Insight Pharmaceuticals, Inc., New York, Stany Zjedno‑
czone Ameryki
(T3) 2812256 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Belron Hungary Kft-Zug Branch,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Berlon International Limited,
Surrey, Wielka Brytania
(T3) 2864871 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH, Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile Secu‑
rity GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2913153 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Belron Hungary Kft-Zug Branch,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Berlon International Limited,
Surrey, Wielka Brytania
(T3) 2190534 2018 06 14 D. Dokonano wpisu o brzmieniu
„W dniu 22 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Re‑
jonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodar‑
czy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2486/18/545)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2562008 zastaw re‑
jestrowy na patencie europejskim o numerze EP.2190534 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Barclays Bank PLC
z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej wobec Valeant Pharmaceuticals International,
Inc. z siedzibą w Vancouver, Kanada”.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2–4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.
(B1) 188226
(B1) 191165
(B1) 191184
(B1) 193129
(B1) 193397
(B1) 194059
(B1) 194357
(B1) 194625
(B1) 194820
(B1) 195400
(B1) 195469
(B1) 195668
(B1) 195895
(B1) 195909
(B1) 195954
(B1) 196000
(B1) 196779
(B1) 197044
(B1) 197749
(B1) 199891
(B1) 200019
(B1) 200123
(B1) 200572
(B1) 201350
(B1) 201425
(B1) 201811
(B1) 201968
(B1) 202001
(B1) 202032
(B1) 202223
(B1) 202940
(B1) 203015
(B1) 203483
(B1) 203515
(B1) 203982
(B1) 204378
(B1) 204432
(B1) 204520
(B1) 204603
(B1) 205555
(B1) 205860
(B1) 205876
(B1) 206201
(B1) 206255
(B1) 206489
(B1) 206770
(B1) 206824

2016 11 09
2016 11 06
2016 12 04
2017 07 28
2017 07 07
2017 07 22
2017 07 03
2017 07 22
2017 07 30
2017 07 08
2017 07 18
2017 07 27
2017 07 09
2017 07 20
2017 07 09
2017 07 27
2017 07 26
2017 07 23
2017 07 28
2017 07 09
2017 07 12
2017 07 18
2017 07 10
2017 07 02
2017 07 02
2017 07 25
2017 07 03
2017 07 05
2017 07 02
2017 07 21
2017 07 18
2017 07 16
2017 07 02
2017 07 07
2017 07 22
2012 05 30
2017 07 05
2017 07 27
2017 07 13
2017 07 27
2017 07 01
2017 07 02
2017 07 21
2017 07 19
2017 07 02
2017 07 05
2017 07 24

(B1) 207552
(B1) 207748
(B1) 207862
(B1) 207902
(B1) 207992
(B1) 208188
(B1) 208850
(B1) 209258
(B1) 209462
(B1) 209622
(B1) 209627
(B1) 210562
(B1) 210995
(B1) 211056
(B1) 211221
(B1) 211409
(B1) 211831
(B1) 212246
(B1) 212252
(B1) 212285
(B1) 212891
(B1) 212991
(B1) 213098
(B1) 213379
(B1) 213518
(B1) 213755
(B1) 214107
(B1) 214234
(B1) 214393
(B1) 214430
(B1) 214844
(B1) 215404
(B1) 215540
(B1) 215751
(B1) 215765
(B1) 216181
(B1) 216246
(B1) 216276
(B1) 216302
(B1) 216306
(B1) 216942
(B1) 217293
(B1) 217555
(B1) 217742
(B1) 217840
(B1) 217989
(B1) 218358

2017 07 09
2017 07 03
2017 07 08
2017 07 18
2017 07 03
2017 07 12
2017 07 08
2017 07 14
2017 07 27
2017 07 27
2017 07 27
2017 07 27
2017 07 11
2017 07 25
2017 07 21
2017 07 18
2017 07 24
2017 07 15
2017 07 01
2017 07 21
2017 07 31
2017 07 18
2017 07 23
2017 07 02
2017 07 10
2017 07 08
2017 07 19
2017 07 03
2017 07 27
2017 07 23
2017 07 03
2017 07 09
2017 07 07
2017 07 14
2017 07 06
2017 07 18
2017 07 02
2017 07 23
2017 07 29
2017 07 30
2017 07 29
2017 07 31
2017 07 06
2017 07 23
2017 07 06
2017 07 05
2017 07 14
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(B1) 218415
(B1) 219025
(B1) 219261
(B1) 219334
(B1) 219428
(B1) 219434
(B1) 219634
(B1) 219884
(B1) 220046
(B1) 220053
(B1) 220079
(B1) 220099
(B1) 220217
(B1) 220407
(B1) 220526
(B1) 220527
(B1) 220539
(B1) 220593
(B1) 220625
(B1) 220703
(B1) 220792
(B1) 220882
(B1) 220940
(B1) 220953
(B1) 220955
(B1) 221166
(B1) 221172
(B1) 221183
(B1) 221517
(B1) 221570
(B1) 221904
(B1) 221905
(B1) 222559
(B1) 222560
(B1) 222671
(B1) 223218
(B1) 223237
(B1) 223383
(B1) 223384
(B1) 223385
(B1) 223386
(B1) 223394
(B1) 223401
(B1) 223459
(B1) 223469
(B1) 223500
(B1) 223601
(B1) 223642
(B1) 223835

2017 07 09
2017 07 15
2017 07 14
2017 07 31
2017 07 16
2017 07 13
2017 07 05
2017 07 16
2017 07 03
2017 07 09
2017 07 04
2017 07 12
2017 07 17
2017 07 27
2017 07 16
2017 07 16
2017 07 11
2017 07 18
2017 07 24
2017 07 13
2017 07 09
2017 07 13
2017 03 29
2017 07 05
2017 07 08
2017 07 13
2017 07 16
2017 07 23
2017 07 05
2017 07 17
2017 07 22
2017 07 22
2017 07 03
2017 07 04
2017 07 25
2017 07 05
2017 07 25
2017 07 31
2017 07 31
2017 07 31
2017 07 31
2017 07 11
2017 07 22
2017 07 29
2017 07 23
2017 07 03
2017 07 24
2017 06 25
2017 07 02

(B1) 223982
(B1) 224071
(B1) 224103
(B1) 224203
(B1) 224204
(B1) 224228
(B1) 224279
(B1) 224280
(B1) 224291
(B1) 224344
(B1) 224345
(B1) 224346
(B1) 224392
(B1) 224490
(B1) 224502
(B1) 224516
(B1) 224613
(B1) 224656
(B1) 224657
(B1) 224658
(B1) 224659
(B1) 224732
(B1) 225197
(B1) 225245
(B1) 225276
(B1) 225312
(B1) 225340
(B1) 225353
(B1) 225358
(B1) 225370
(B1) 225454
(B1) 225519
(B1) 225569
(B1) 225570
(B1) 225636
(B1) 225706
(B1) 225790
(B1) 225882
(B1) 225978
(B1) 226012
(B1) 226114
(B1) 226151
(B1) 226170
(B1) 226255
(B1) 226313
(B1) 226518
(B1) 226641
(B1) 226847
(B1) 226848

2017 07 01
2017 07 11
2017 07 23
2017 07 09
2017 07 13
2017 07 11
2017 07 22
2017 07 22
2017 07 03
2017 07 10
2017 07 10
2017 07 10
2017 07 25
2017 07 08
2017 07 15
2017 07 16
2017 07 05
2017 07 10
2017 07 10
2017 07 10
2017 07 14
2017 07 28
2017 07 30
2017 07 04
2017 07 02
2017 07 03
2017 07 29
2017 07 13
2017 07 24
2017 07 13
2017 07 22
2017 07 25
2017 07 31
2017 07 31
2017 07 21
2017 07 19
2017 07 16
2017 07 31
2017 07 01
2017 07 10
2017 07 26
2017 07 17
2017 07 04
2017 07 28
2017 07 18
2017 07 16
2017 07 11
2017 07 07
2017 07 18
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PATENTU EUROPEJSKIEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu
europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(T3) 1559630
(T3) 1566127
(T3) 1566363
(T3) 1568463
(T3) 1568896
(T3) 1571059

2017 01 17
2017 02 11
2017 02 18
2017 02 11
2017 02 18
2017 02 23

(T3) 1577282
(T3) 1589643
(T3) 1661686
(T3) 1690464
(T3) 1690622
(T3) 1690967

2017 02 25
2017 02 25
2016 11 25
2017 02 12
2017 02 15
2017 02 12

(T3) 1696165
(T3) 1698732
(T3) 1706373
(T3) 1707016
(T3) 1710812
(T3) 1711094
(T3) 1713859
(T3) 1713861
(T3) 1713934
(T3) 1715865
(T3) 1718572
(T3) 1719047
(T3) 1719227
(T3) 1720544
(T3) 1723094
(T3) 1723187
(T3) 1730110
(T3) 1731923
(T3) 1735013
(T3) 1735241
(T3) 1738124
(T3) 1740338
(T3) 1762455
(T3) 1765953
(T3) 1818499
(T3) 1826498
(T3) 1826524
(T3) 1840310
(T3) 1845807
(T3) 1845994
(T3) 1851148
(T3) 1851200
(T3) 1851403
(T3) 1852426
(T3) 1853303
(T3) 1853766
(T3) 1855755
(T3) 1855928
(T3) 1856374
(T3) 1864673
(T3) 1864674
(T3) 1866223
(T3) 1867024
(T3) 1874535
(T3) 1883137
(T3) 1924505
(T3) 1953546
(T3) 1956235
(T3) 1958761
(T3) 1958848
(T3) 1959195
(T3) 1965008
(T3) 1965091
(T3) 1967115
(T3) 1967360
(T3) 1967429
(T3) 1977950
(T3) 1978200
(T3) 1978304
(T3) 1982153
(T3) 1984104
(T3) 1987128
(T3) 1989150
(T3) 1989490
(T3) 1989659
(T3) 1991468
(T3) 1993427

2017 02 15
2017 02 22
2016 12 09
2017 01 14
2017 02 16
2017 02 14
2017 02 02
2017 02 02
2017 02 11
2017 02 18
2017 02 14
2017 02 23
2017 02 15
2017 02 18
2017 02 10
2017 02 15
2017 02 24
2017 02 22
2017 02 18
2017 02 16
2016 04 20
2017 02 23
2017 02 16
2017 02 28
2017 02 09
2017 02 15
2017 02 22
2016 03 31
2017 02 01
2017 02 13
2017 02 04
2017 02 27
2017 02 09
2017 02 23
2017 02 08
2017 02 24
2017 02 07
2017 02 28
2017 02 03
2017 02 17
2017 02 17
2017 02 06
2017 02 03
2017 02 22
2017 02 14
2015 08 12
2017 02 03
2017 02 09
2015 02 19
2017 02 13
2017 02 15
2017 02 27
2017 02 27
2017 02 09
2017 02 19
2017 02 21
2017 02 21
2017 02 26
2017 02 26
2017 02 02
2017 02 14
2017 02 21
2017 02 27
2017 02 08
2017 02 23
2017 02 22
2017 02 28

Nr 8/2018
(T3) 1993748
(T3) 1993749
(T3) 1994542
(T3) 2050639
(T3) 2052014
(T3) 2058536
(T3) 2085504
(T3) 2087813
(T3) 2087821
(T3) 2093058
(T3) 2093143
(T3) 2093318
(T3) 2094062
(T3) 2095926
(T3) 2098681
(T3) 2100490
(T3) 2108759
(T3) 2112954
(T3) 2114452
(T3) 2116082
(T3) 2117612
(T3) 2117834
(T3) 2118328
(T3) 2118437
(T3) 2118446
(T3) 2119232
(T3) 2120601
(T3) 2122724
(T3) 2124748
(T3) 2125019
(T3) 2125278
(T3) 2125323
(T3) 2125797
(T3) 2126945
(T3) 2131994
(T3) 2132215
(T3) 2136118
(T3) 2160512
(T3) 2190864
(T3) 2200640
(T3) 2207532
(T3) 2214049
(T3) 2218317
(T3) 2218565
(T3) 2219065
(T3) 2221158
(T3) 2226355
(T3) 2233457
(T3) 2238380
(T3) 2239253
(T3) 2242692
(T3) 2242750
(T3) 2245606
(T3) 2246268
(T3) 2247294
(T3) 2247396
(T3) 2247515
(T3) 2247642
(T3) 2247696
(T3) 2249948
(T3) 2250163
(T3) 2250210
(T3) 2250211
(T3) 2250659
(T3) 2252187
(T3) 2252286
(T3) 2252514

2017 02 01
2017 02 08
2017 02 26
2017 02 28
2015 07 25
2016 12 21
2017 02 04
2017 02 02
2017 02 04
2017 02 03
2017 02 19
2017 02 22
2017 02 19
2017 02 24
2017 02 27
2017 02 17
2017 02 07
2017 02 15
2017 02 15
2017 02 01
2017 02 13
2017 02 05
2017 02 15
2017 02 28
2017 02 15
2017 02 14
2017 02 06
2017 02 08
2017 02 08
2017 02 15
2017 02 13
2017 02 21
2017 02 28
2017 02 26
2017 02 27
2017 02 27
2017 02 26
2017 02 13
2017 02 27
2016 09 10
2015 09 16
2017 02 03
2017 02 11
2017 02 08
2017 02 17
2017 02 08
2017 02 26
2017 02 08
2017 02 04
2017 02 04
2017 02 13
2017 02 02
2017 02 12
2017 02 13
2017 02 09
2017 02 10
2017 02 24
2017 02 12
2017 02 13
2017 02 17
2017 02 12
2017 02 17
2017 02 17
2017 02 11
2017 02 25
2017 02 05
2017 02 11

Nr 8/2018
(T3) 2253004
(T3) 2254873
(T3) 2254921
(T3) 2257499
(T3) 2257676
(T3) 2260222
(T3) 2260247
(T3) 2262707
(T3) 2262875
(T3) 2263247
(T3) 2265744
(T3) 2271435
(T3) 2272763
(T3) 2274504
(T3) 2282880
(T3) 2310286
(T3) 2320888
(T3) 2333336
(T3) 2342985
(T3) 2353775
(T3) 2360004
(T3) 2360104
(T3) 2360819
(T3) 2361706
(T3) 2361722
(T3) 2361759
(T3) 2361949
(T3) 2362152
(T3) 2365358
(T3) 2369230
(T3) 2385143
(T3) 2393474
(T3) 2393647
(T3) 2393887
(T3) 2395854
(T3) 2396098
(T3) 2396194
(T3) 2398794
(T3) 2398960
(T3) 2400862
(T3) 2401267

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 02 02
2017 02 20
2017 02 05
2017 02 19
2017 01 26
2017 02 12
2017 02 26
2017 02 03
2017 02 27
2017 02 17
2017 02 06
2017 02 26
2017 02 12
2017 02 27
2017 02 27
2016 07 09
2016 07 17
2016 12 03
2017 02 25
2017 02 02
2017 02 08
2017 02 23
2017 02 11
2017 02 18
2017 02 18
2015 07 01
2017 02 19
2017 02 15
2017 02 14
2017 02 04
2017 02 02
2017 02 05
2017 02 05
2017 02 04
2017 02 11
2017 02 10
2017 02 09
2017 02 09
2017 02 19
2017 02 01
2017 02 26

(T3) 2401897
(T3) 2408886
(T3) 2421832
(T3) 2423400
(T3) 2438352
(T3) 2451887
(T3) 2461466
(T3) 2484194
(T3) 2487473
(T3) 2487755
(T3) 2489574
(T3) 2492602
(T3) 2493147
(T3) 2501007
(T3) 2520149
(T3) 2528177
(T3) 2531286
(T3) 2531290
(T3) 2533634
(T3) 2534059
(T3) 2534291
(T3) 2536412
(T3) 2536422
(T3) 2536543
(T3) 2536681
(T3) 2538060
(T3) 2539619
(T3) 2540138
(T3) 2540571
(T3) 2542224
(T3) 2546604
(T3) 2549890
(T3) 2558183
(T3) 2591992
(T3) 2626298
(T3) 2626305
(T3) 2626479
(T3) 2626482
(T3) 2628620
(T3) 2634882
(T3) 2666725

2017 02 23
2017 02 24
2017 02 25
2017 02 17
2017 02 04
2015 07 09
2017 02 25
2017 02 06
2017 02 03
2017 02 08
2017 02 15
2017 02 23
2017 02 23
2017 02 17
2017 02 11
2017 02 02
2017 02 14
2017 02 06
2017 02 11
2017 02 03
2017 02 02
2017 02 15
2017 02 01
2017 02 16
2017 02 15
2017 02 17
2017 02 11
2017 02 01
2017 02 25
2017 02 28
2017 02 09
2017 02 07
2017 02 15
2017 02 20
2017 02 09
2017 02 08
2017 02 05
2017 02 07
2017 02 17
2017 02 28
2017 02 11

(T3) 2672876
(T3) 2673418
(T3) 2673419
(T3) 2673463
(T3) 2674365
(T3) 2677878
(T3) 2678139
(T3) 2678259
(T3) 2678571
(T3) 2678889
(T3) 2678909
(T3) 2680985
(T3) 2682598

2985

2017 02 08
2017 02 09
2017 02 06
2017 02 10
2017 02 16
2017 02 23
2017 02 08
2017 02 22
2017 02 22
2017 02 23
2017 02 22
2017 02 28
2017 02 13

(T3) 2682599
(T3) 2682600
(T3) 2685091
(T3) 2747550
(T3) 2764808
(T3) 2769169
(T3) 2769170
(T3) 2775062
(T3) 2802297
(T3) 2819744
(T3) 2820051
(T3) 2913290
(T3) 2958461

2017 02 13
2017 02 13
2017 02 13
2017 02 24
2017 02 06
2016 10 17
2016 10 16
2017 02 13
2017 02 19
2017 02 26
2017 02 26
2017 02 26
2017 02 02
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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.
(B1) 223069 10/2016 13.03.2018

Na podstawie art. 156 § 1 pkt
4 Kodeksu postępowania ad‑
ministracyjnego w związku
z art. 252 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo wła‑
sności przemysłowej (test
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 776)
Urząd Patentowy RP stwier‑
dza z urzędu nieważność de‑
cyzji z dnia 18 grudnia 2015 r.
o udzieleniu patentu na wy‑
nalazek pt. „Sposób druko‑
wania fototapety na podłożu
z flizeliny techniką druku cy‑
frowego”, nr P.403699.
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Nr 8/2018

B. WZORY UŻYTKOWE
280
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 125 do nr 70 194)
Y1 (11) 70171
(41) 2017 12 18
(51) A01B 49/06 (2006.01)
A01B 63/22 (2006.01)
A01C 5/00 (2006.01)
(21) 125239
(22) 2016 06 16
(72) CZAJKOWSKI MACIEJ, Papowo Toruńskie (PL)
(73) CZAJKOWSKI MACIEJ, Papowo Toruńskie (PL)
(54) Urządzenie do uprawy pasowej
Y1 (11) 70169
(41) 2017 12 18
(51) A01C 15/12 (2006.01)
A01C 15/00 (2006.01)
A01C 3/06 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
(21) 125226
(22) 2016 06 14
(72) WASILUK MIROSŁAW, Białystok (PL); NITZKE RYSZARD, Ostrów
Wielkopolski (PL); BORYS ADRIAN, Sokółka (PL)
(73) CYNKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarna Białostocka (PL)
(54) Przyczepa rolnicza lub rozrzutnik obornika
Y1 (11) 70159
(41) 2016 12 19
(51) A22C 13/00 (2006.01)
B65D 75/58 (2006.01)
B65D 81/34 (2006.01)
(21) 124621
(22) 2015 11 27
(30) 20150200068
2015 06 09
GR
(72) DOMAZAKIS EMMANOUIL, Rethymnon (GR)
(73) NOVAPLOT ENTERPRISES LTD, Limassol (CY)
(54) Opakowanie na poddawany obróbce termicznej produkt na
bazie mięsa
Y1 (11) 70149
(41) 2016 12 05
(51) A47B 81/00 (2006.01)
A47B 46/00 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
(21) 124109
(22) 2015 05 25
(72) DAWIDCZYK PIOTR, Warszawa (PL)
(73) INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Moduł skrytkowej szafy bagażowej
Y1 (11) 70127
(41) 2018 01 15
(51) A47B 96/20 (2006.01)
(21) 125359
(22) 2016 07 14
(72) CZEBIOŁKO MAREK, Pruszcz Gdański (PL)
(73) CALIFORNIA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew (PL)
(54) Front meblowy
Y1 (11) 70144
(51) A47C 17/86 (2006.01)
A47C 17/04 (2006.01)
(21) 124928

(41) 2017 09 11
(22) 2016 03 07

(72) SŁOWIKOWSKI RYSZARD, Mrągowo (PL)
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica (PL)
(54) Mechanizm przegubowy
Y1 (11) 70189
(41) 2018 03 12
(51) A47F 5/11 (2006.01)
A47B 57/42 (2006.01)
F16B 5/07 (2006.01)
(21) 125552
(22) 2016 09 07
(72) ŻEBROWSKI ANDRZEJ STANISŁAW, Słupsk (PL)
(73) ŻEBROWSKI ANDRZEJ STANISŁAW, Słupsk (PL)
(54) Łącznik montażowy elementów usytuowanych względem
siebie zasadniczo prostopadle, zwłaszcza elementów regałów eks‑
pozycyjnych
Y1 (11) 70151
(41) 2016 04 25
(51) A47G 29/14 (2006.01)
A47B 81/00 (2006.01)
A47B 87/00 (2006.01)
A47F 10/00 (2006.01)
B65D 25/24 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
(21) 124321
(22) 2015 09 01
(72) NOREK SYLWESTER, Nowa Ruda (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA, Przygórze (PL)
(54) Podstawa urządzeń depozytowych zwłaszcza wieloskrytkowych
Y1 (11) 70131
(41) 2017 12 04
(51) A47K 10/42 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
(21) 125179
(22) 2016 05 25
(72) CYRYCH ARTUR, Pomiechówek (PL)
(73) SANTISS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Pojemnik zwłaszcza na chusteczki nawilżane
Y1 (11) 70187
(41) 2018 02 12
(51) A62C 3/00 (2006.01)
A62C 3/16 (2006.01)
F16L 5/02 (2006.01)
F16L 5/04 (2006.01)
F16L 5/10 (2006.01)
(21) 125468
(22) 2016 08 09
(72) GIEREJ WŁADYSŁAW, Gdańsk (PL); GIEREJ MARCIN,
Gdańsk (PL)
(73) CARBOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Łącznik ognioochronny do ogólnobudowlanych przejść insta‑
lacyjnych
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Y1 (11) 70172
(41) 2018 01 03
(51) A62C 31/12 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
A62C 31/07 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
(21) 125241
(22) 2016 06 19
(72) ŁADA ZYGMUNT, Nowa Iwiczna (PL); GBIORCZYK SEBASTIAN,
Suchedniów (PL); ŁOBODA DARIUSZ, Zagnańsk (PL)
(73) TELESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Prądownica strażacka
Y1 (11) 70152
(41) 2017 05 08
(51) B02C 21/02 (2006.01)
(21) 124558
(22) 2015 11 06
(72) CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL); FELDMAN DARIUSZ,
Lublin (PL); MARTYNIUK SŁAWOMIR, Lublin (PL); OSIAK
SYLWESTER, Lublin (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Mobilna kruszarka
Y1 (11) 70129
(41) 2018 01 15
(51) B21B 3/02 (2006.01)
(21) 125309
(22) 2016 07 07
(72) SZYMCZYK STANISŁAW, Lublin (PL)
(73) SZYMCZYK STANISŁAW NOTA ZAKŁAD MECHANIKI
PRECYZYJNEJ, Lublin (PL)
(54) Ciągadło do ciągnienia drutu
Y1 (11) 70125
(41) 2018 06 04
(51) B21D 5/14 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
(21) 127037
(22) 2018 02 15
(72) KRUPNIK GRZEGORZ, Zator (PL); BURZYŃSKI ŁUKASZ,
Chocznia (PL); SZOSTAK JANUSZ, Wola Dębińska (PL); FUS
ANDRZEJ, Wieliczka (PL)
(73) PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zator (PL)
(54) Urządzenie do zwijania blach
Y1 (11) 70194
(41) 2018 04 23
(51) B28C 5/00 (2006.01)
B28C 5/12 (2006.01)
(21) 125692
(22) 2016 10 17
(72) LATOCHA EUGENIUSZ, Radlin (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL)
(54) Agregat pompujący
Y1 (11) 70128
(41) 2018 01 29
(51) B29C 33/04 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
(21) 125368
(22) 2016 07 19
(72) HAJDUGA KRZYSZTOF, Ścinawa (PL)
(73) HAJDUGA KRZYSZTOF TOCZPOL, Ścinawa (PL)
(54) Stempel formy do termoformowania
Y1 (11) 70186
(41) 2018 02 12
(51) B29C 64/30 (2017.01)
(21) 125462
(22) 2016 08 08
(72) KUKUŁA ANDRZEJ, Gostyń (PL); MACHOCZEK TOMASZ,
Rybnik (PL); WILK KRZYSZTOF, Mysłowice (PL); WOLNICKI
PRZEMYSŁAW, Kłobuck (PL); ZACHWIEJA MARCIN, Katowice (PL);
JOP PIOTR, Nieczulice (PL)
(73) 3D GENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru długości materiału wsadowego dru‑
karki druku przestrzennego
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Y1 (11) 70179
(41) 2018 01 29
(51) B42D 25/30 (2014.01)
(21) 125388
(22) 2016 07 26
(72) DĄBROWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) MELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Dokument drukowany
Y1 (11) 70134
(41) 2017 09 25
(51) B44B 5/02 (2006.01)
B29C 33/00 (2006.01)
B29C 33/44 (2006.01)
B29C 33/42 (2006.01)
(21) 124983
(22) 2016 03 21
(72) SONDEJ KAZIMIERZ, Ropczyce (PL); KOZAK LESZEK,
Ropczyce (PL); ORŁOWICZ ANTONI, Głogów Małopolski (PL);
MRÓZ MAREK, Rzeszów (PL); TUPAJ MIROSŁAW, Rzeszów (PL);
TRYTEK ANDRZEJ, Rzeszów (PL)
(73) ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Segmentowa wkładka formy do wytwarzania wyprasek
Y1 (11) 70170
(41) 2017 12 18
(51) B60D 1/14 (2006.01)
B60D 1/00 (2006.01)
B60D 1/06 (2006.01)
B60D 1/52 (2006.01)
(21) 125229
(22) 2016 06 14
(72) DROŻDŻAL STEFAN, Czarna Białostocka (PL); NITZKE
RYSZARD, Ostrów Wielkopolski (PL); KOSIŃSKI ANDRZEJ, Czarna
Białostocka (PL); KOŁODKO KRZYSZTOF, Choroszcz (PL)
(73) CYNKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarna Białostocka (PL)
(54) Mechanizm sprzęgający przyczepę rolniczą lub rozrzutnik obor‑
nika z ciągnikiem
Y1 (11) 70155
(41) 2018 02 12
(51) B60R 21/13 (2006.01)
(21) 125470
(22) 2016 08 11
(72) GNIOT KAZIMIERZ, Kurznie (PL); DULINIEC AGATA, Kurznie (PL)
(73) GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurznie (PL)
(54) Przyrząd zabezpieczający przyczepę przed wywróceniem
Y1 (11) 70174
(41) 2018 01 03
(51) B63B 7/00 (2006.01)
B63B 35/79 (2006.01)
(21) 125280
(22) 2016 06 29
(72) KARAŹNIEWICZ MARIUSZ, Olsztynek (PL)
(73) KARAŹNIEWICZ MARIUSZ MARLIT, Olsztynek (PL)
(54) Deska składana do kitesurfingu
Y1 (11) 70143
(41) 2017 09 11
(51) B63H 11/08 (2006.01)
B63H 16/20 (2006.01)
B63H 25/46 (2006.01)
B63B 35/73 (2006.01)
(21) 124943
(22) 2016 03 09
(72) LEBIEDZKI PIOTR, Kraków (PL)
(73) LEBIEDZKI PIOTR, Kraków (PL)
(54) Pojazd wodny
Y1 (11) 70147
(51) B65D 6/16 (2006.01)
B65D 25/06 (2006.01)
B65D 19/12 (2006.01)
B65D 19/18 (2006.01)
(21) 123855

(41) 2016 04 25

(22) 2015 02 28
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PUV 2014‑30105
2014 10 16
CZ
KNOB JOSEF, Znojmo (CZ); SZMUC CEZARY, Znojmo (CZ)
PPO GROUP CZ, S.R.O., Znojmo (CZ)
Składane opakowanie piętrowe do transportu towarów

Y1 (11) 70165
(41) 2017 11 06
(51) B65F 1/06 (2006.01)
A47J 47/01 (2006.01)
B65D 1/38 (2006.01)
B65H 35/00 (2006.01)
(21) 125074
(22) 2016 04 26
(72) KNAPIK SEBASTIAN, Myszków (PL)
(73) KNAPIK SEBASTIAN, Myszków (PL)
(54) Pojemnik‑dozownik worków na śmieci
Y1 (11) 70188
(41) 2017 11 20
(51) B65G 45/12 (2006.01)
(21) 125500
(22) 2016 08 22
(72) SŁUPIK ALEKSANDER, Ruda Śląska (PL); BORYS ADAM,
Gliwice (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL)
(54) Łopatka zdzierająca
Y1 (11) 70175
(41) 2018 01 15
(51) E01F 8/00 (2006.01)
(21) 125311
(22) 2016 07 07
(72) DASZKOWSKI ADAM, Toruń (PL)
(73) ADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(54) Ekran drogowy
Y1 (11) 70176
(41) 2018 01 15
(51) E01F 8/00 (2006.01)
E01F 7/06 (2006.01)
(21) 125318
(22) 2016 07 08
(72) DASZKOWSKI ADAM, Toruń (PL)
(73) ADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(54) Ekran przeciwolśnieniowy
Y1 (11) 70177
(41) 2018 01 15
(51) E01F 8/00 (2006.01)
(21) 125319
(22) 2016 07 08
(72) DASZKOWSKI ADAM, Toruń (PL)
(73) ADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(54) Ekran akustyczny
Y1 (11) 70133
(41) 2017 11 20
(51) E01F 9/00 (2016.01)
G09F 13/22 (2006.01)
E01F 9/40 (2016.01)
G08G 1/09 (2006.01)
(21) 125159
(22) 2016 05 19
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wiszący inteligentny znak drogowy
Y1 (11) 70132
(41) 2017 11 20
(51) E01F 9/00 (2016.01)
G09F 13/22 (2006.01)
E01F 9/40 (2016.01)
G08G 1/09 (2006.01)
(21) 125160
(22) 2016 05 19
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wolnostojący inteligentny znak drogowy
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Y1 (11) 70130
(41) 2017 12 04
(51) E02D 27/46 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
(21) 125162
(22) 2016 05 20
(72) CHUDY ROBERT, Gniezno (PL)
(73) CHUDY ROBERT ER‑PLAST, Gniezno (PL)
(54) Postument pod szafkę przyłącza gazowego
Y1 (11) 70160
(41) 2016 08 16
(51) E03C 1/18 (2006.01)
(21) 124847
(22) 2016 02 11
(30) 20 2015100714.0
2015 02 13
DE
(72) RUSER STEFAN, Ludwigsfelde (DE)
(73) Franke Aquarotter GmbH, Ludwigsfelde (DE)
(54) Umywalka
Y1 (11) 70193
(41) 2018 03 26
(51) E03F 5/04 (2006.01)
E03C 1/12 (2006.01)
(21) 125588
(22) 2016 09 15
(72) BIENIEWSKI ZBIGNIEW, Ełk (PL)
(73) MARDTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szpetal Górny (PL)
(54) Łazienkowy zespół odpływowy
Y1 (11) 70180
(41) 2018 01 29
(51) E04B 1/61 (2006.01)
E04F 13/26 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
(21) 125392
(22) 2016 07 25
(72) WIŚNIEWSKI MAREK, Brody (PL); WIĘCEK PIOTR, Płock (PL)
(73) BIMERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(54) Zestaw montażowy z klamrą panelu elewacyjnego
Y1 (11) 70181
(41) 2018 01 29
(51) E04B 1/61 (2006.01)
E04B 2/92 (2006.01)
E04C 2/16 (2006.01)
(21) 125393
(22) 2016 07 25
(72) WIŚNIEWSKI MAREK, Brody (PL); WIĘCEK PIOTR, Płock (PL)
(73) BIMERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(54) Panel elewacyjny PVC komorowy
Y1 (11) 70145
(41) 2014 06 23
(51) E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
(21) 122671
(22) 2013 12 17
(30) 20126338
2012 12 20
FI
(72) ROIVIO PEKKA, Helsinki (FI); NÄRHI ERKKI, Helsinki (FI); KESTI
JYRKI, Helsinki (FI)
(73) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki (FI)
(54) Element budowlany
Y1 (11) 70153
(41) 2017 04 24
(51) E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
(21) 124562
(22) 2015 10 12
(72) MUCHA ŁUKASZ, Grybów (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Uniwersalny kołnierz uszczelniający
Y1 (11) 70157
(41) 2017 06 05
(51) E04D 13/155 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
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(21) 124614
(22) 2015 11 23
(72) KNOPIK CZESŁAW, Racibórz (PL)
(73) KNOPIK CZESŁAW CENTRUM TWORZYW SZTUCZNYCH
Z.P.U.H. KNOPIK, Racibórz (PL)
(54) Ramowy profil budowlany
Y1 (11) 70158
(41) 2017 06 05
(51) E04D 13/155 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
(21) 124615
(22) 2015 11 23
(72) KNOPIK CZESŁAW, Racibórz (PL)
(73) KNOPIK CZESŁAW CENTRUM TWORZYW SZTUCZNYCH
Z.P.U.H. KNOPIK, Racibórz (PL)
(54) Profil budowlany
Y1 (11) 70135
(41) 2017 10 09
(51) E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
(21) 125016
(22) 2016 04 05
(72) KORFANTY WOJCIECH, Jełowa (PL); BOGUNIA WIOLETTA
MAGDALENA, Bielsko‑Biała (PL)
(73) STEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jełowa (PL)
(54) Płytka
Y1 (11) 70137
(41) 2017 10 09
(51) E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
(21) 125017
(22) 2016 04 05
(72) KORFANTY WOJCIECH, Jełowa (PL); BOGUNIA WIOLETTA
MAGDALENA, Bielsko‑Biała (PL)
(73) STEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jełowa (PL)
(54) Płytka
Y1 (11) 70138
(41) 2017 10 09
(51) E04F 13/073 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
(21) 125018
(22) 2016 04 05
(72) KORFANTY WOJCIECH, Jełowa (PL); BOGUNIA WIOLETTA
MAGDALENA, Bielsko‑Biała (PL)
(73) STEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jełowa (PL)
(54) Płytka narożnikowa
Y1 (11) 70139
(41) 2017 10 09
(51) E04F 13/073 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
(21) 125019
(22) 2016 04 05
(72) KORFANTY WOJCIECH, Jełowa (PL); BOGUNIA WIOLETTA
MAGDALENA, Bielsko‑Biała (PL)
(73) STEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jełowa (PL)
(54) Płytka narożnikowa
Y1 (11) 70140
(41) 2017 10 09
(51) E04F 13/073 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
(21) 125020
(22) 2016 04 05
(72) KORFANTY WOJCIECH, Jełowa (PL); BOGUNIA WIOLETTA
MAGDALENA, Bielsko‑Biała (PL)
(73) STEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jełowa (PL)
(54) Płytka narożnikowa
Y1 (11) 70190
(51) E06B 3/46 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)

(41) 2018 03 26

2989

(21) 125575
(22) 2016 09 14
(72) KOMOROWSKI TOMASZ ANDRZEJ, Londyn (GB); JANKOWSKI
MICHAŁ ARTUR, Wieliszew (PL)
(73) MGT TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek dolny drzwi przesuwnych
Y1 (11) 70191
(41) 2018 03 26
(51) E06B 3/46 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
(21) 125576
(22) 2016 09 14
(72) KOMOROWSKI TOMASZ ANDRZEJ, Londyn (GB); JANKOWSKI
MICHAŁ ARTUR, Wieliszew (PL)
(73) MGT TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek górny drzwi przesuwnych
Y1 (11) 70183
(41) 2018 02 12
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 125431
(22) 2016 08 02
(72) JANKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL)
(73) SPEC‑GLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Zespolenie szybowe ognioochronne
Y1 (11) 70141
(41) 2017 07 31
(51) E21D 11/15 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E01C 11/16 (2006.01)
D03D 1/00 (2006.01)
(21) 124801
(22) 2016 01 27
(72) POLUS MARIAN, Kraków (PL); PIECZKA PIOTR, Ćwiklice (PL)
(73) POLUS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO
‑USŁUGOWO‑WDROŻENIOWE ANKRA, Kraków (PL)
(54) Siatka kompozytowa
Y1 (11) 70192
(41) 2014 12 22
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(62) 404350
(21) 125586
(22) 2013 06 17
(72) DZIEDZIC TADEUSZ, Katowice (PL); FRYSZTAK MATEUSZ,
Andrychów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE WITMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowice (PL)
(54) Łącznik do profili górniczych
Y1 (11) 70164
(41) 2017 11 06
(51) E21D 21/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
(21) 125071
(22) 2016 04 25
(72) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(73) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(54) Zespół kotwiący obudowy górniczej
Y1 (11) 70148
(41) 2015 12 07
(51) F03B 13/08 (2006.01)
(21) 123128
(22) 2014 05 30
(72) GNAROWSKI WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); NABŁONEK
GRZEGORZ, Mińsk Mazowiecki (PL); SAWICKI WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Turbina wodna podsiębierna o przepływie poprzecznym na
platformie pływającej
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Y1 (11) 70156
(41) 2017 08 16
(51) F16L 3/02 (2006.01)
(21) 124851
(22) 2016 02 13
(72) SZOSTEK AGATA, Sosnowiec (PL)
(73) SZOSTEK AGATA, Sosnowiec (PL)
(54) Obejma znakująca do rurociągów

(72) HADYNA DANIEL, Horni Suchá (CZ)
(73) HADYNA‑INTERNATIONAL spol. s.r.o., Ostrava, Mariánské
Hory (CZ); MECHANIC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siewierz (PL)
(54) Urządzenie do wentylacji i/lub filtracji powietrza, przede
wszystkim w halach przemysłowych

Y1 (11) 70184
(41) 2018 02 12
(51) F21S 10/04 (2006.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21V 7/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
(21) 125449
(22) 2016 08 05
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Znicz elektryczny

Y1 (11) 70161
(41) 2017 09 11
(51) F24H 1/26 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
(21) 124908
(22) 2016 02 29
(72) OLBRZYMEK MARIUSZ, Roczyny (PL); SOCHA TOMASZ,
Oświęcim (PL)
(73) KUŹMA MAREK PPUH STALMARK, Oświęcim (PL)
(54) Kocioł grzewczy

Y1 (11) 70185
(41) 2018 02 12
(51) F21S 10/04 (2006.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21V 7/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
(21) 125450
(22) 2016 08 05
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Wkład elektryczny znicza
Y1 (11) 70126
(41) 2015 08 17
(51) F23B 30/10 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23J 3/06 (2006.01)
(62) 408814
(21) 126627
(22) 2014 07 11
(72) SKIEPKO WIESŁAW, Włoszczowa (PL)
(73) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa (PL)
(54) Palnik peletowy z autoodżużlaniem
Y1 (11) 70142
(41) 2016 09 26
(51) F23N 5/00 (2006.01)
F23N 3/00 (2006.01)
(62) 411706
(21) 126597
(22) 2015 03 23
(72) URBANIAK RAFAŁ, Topola‑Osiedle (PL); PIÓREK BARTOSZ,
Bronów (PL)
(73) BRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topola‑ Osiedle (PL)
(54) Analizator jakości procesu spalania w kotłach na paliwa stałe
Y1 (11) 70154
(41) 2018 01 03
(51) F24C 3/08 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
(21) 125273
(22) 2016 06 27
(72) KACZMARCZYK MIECZYSŁAW, Świdnica (PL)
(73) SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinowice (PL)
(54) Płyta grzewcza gazowa
Y1 (11) 70136
(51) F24F 7/08 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
(21) 125671
(30) 2015‑31667

(41) 2017 04 24
(22) 2016 10 12
2015 10 19

CZ

Y1 (11) 70182
(41) 2018 02 12
(51) F25B 30/02 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
F24S 20/62 (2018.01)
(21) 125414
(22) 2016 07 29
(72) MATYJEWICZ MIECZYSŁAW, Gościęcin (PL); NIEDZIELSKI
DARIUSZ, Kędzierzyn‑Koźle (PL)
(73) MATYJEWICZ MIECZYSŁAW FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA
MIETEX, Gościęcin (PL)
(54) Panel ogrodzeniowy z pompą ciepła
Y1 (11) 70162
(41) 2017 09 11
(51) F41J 1/01 (2006.01)
(21) 124916
(22) 2016 03 01
(72) DRÓZD DAMIAN, Kiedrzyn (PL); PELC PAWEŁ, Łódź (PL);
KOWALCZYK MARCIN, Warszawa (PL); KUCHTA MARIUSZ,
Warszawa (PL); SKROBOT TOMASZ, Małogoszcz (PL); HEESE
MAGDA, Łódź (PL); ŁOPAT WALDEMAR, Warszawa (PL)
(73) IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Termalna tarcza strzelnicza z nakładką
Y1 (11) 70173
(41) 2018 01 03
(51) G01F 23/00 (2006.01)
G01F 23/02 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
(21) 125251
(22) 2016 06 21
(72) MASŁOWSKI PAWEŁ, Białystok (PL); MILEWSKI MICHAŁ,
Suwałki (PL); CZUDZINOWICZ GRZEGORZ, Białystok (PL)
(73) AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Wskaźnik poziomu gazu
Y1 (11) 70150
(41) 2015 09 28
(51) G01N 23/203 (2006.01)
G01V 5/00 (2006.01)
(21) 123398
(22) 2013 01 25
(30) 61/591,360
2012 01 27
US
61/598,576
2012 02 14
US
61/598,521
2012 02 14
US
61/607,066
2012 03 06
US
(86) 2013 01 25
PCT/US13/23125
(87) 2013 08 01
WO13/112819
(72) WAINWRIGHT LOUIS, Lynnfield (US); ROTHSCHILD PETER,
Newton (US); GRODZINS LEE, Lexington (US); BRADSHAW PAUL,
Newton (US)
(73) AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING INC., Billerica (US)
(54) Ręczne urządzenie obrazujące z wykorzystaniem wstecznie
rozproszonego promieniowania rentgenowskiego
Y1 (11) 70168
(51) G01R 1/04 (2006.01)

(41) 2017 11 20
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G01R 1/22 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
(21) 125147
(22) 2016 05 16
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); JAWORSKI
ANDRZEJ, Kozienice (PL); LISOWIEC ALEKSANDER,
Warszawa (PL); NOWAKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); RUP
MACIEJ, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Obudowa rozłączalnego przetwornika prądu na napięcie
Y1 (11) 70178
(41) 2018 01 29
(51) G02B 27/02 (2006.01)
B43L 5/00 (2006.01)
(21) 125370
(22) 2016 07 18
(72) STĄCEL MACIEJ, Świdnik (PL)
(73) STĄCEL MACIEJ LEDEX, Świdnik (PL)
(54) Optyczna tablica podświetlana
Y1 (11) 70163
(41) 2016 11 07
(51) H01J 9/22 (2006.01)
B05B 9/03 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
(21) 124009
(22) 2015 04 27
(72) WASZUK STANISŁAW, Warszawa (PL); RADOMSKA JOANNA,
Warszawa (PL); WÓDKA TOMASZ, Wilcza Góra (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pokrywania wewnętrznej powierzchni bańki
szklanej luminoforem
Y1 (11) 70146
(41) 2016 12 19
(51) H04N 5/225 (2006.01)
H04N 5/33 (2006.01)
(21) 124177
(22) 2015 06 15
(72) FOJCIK ROBERT, Rybnik (PL); PELAR KAROL, Cieszyn (PL);
PISARSKA ALINA, Piece (PL)
(73) TYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piece (PL)
(54) Iskrobezpieczna, przenośna kamera termowizyjna
Y1 (11) 70166
(41) 2017 11 20
(51) H05K 1/16 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
(21) 125144
(22) 2016 05 16
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); JAWORSKI
ANDRZEJ, Kozienice (PL); LISOWIEC ALEKSANDER,
Warszawa (PL); NOWAKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); RUP
MACIEJ, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Plater przetwornika prądu na napięcie
Y1 (11) 70167
(41) 2017 11 20
(51) H05K 1/16 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
(21) 125145
(22) 2016 05 16
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); JAWORSKI
ANDRZEJ, Kozienice (PL); LISOWIEC ALEKSANDER,
Warszawa (PL); NOWAKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); RUP
MACIEJ, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Plater przetwornika prądu na napięcie

2991

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 49/06 (2006.01)
A01B 63/22 (2006.01)
A01C 5/00 (2006.01)
A01C 15/12 (2006.01)
A01C 15/00 (2006.01)
A01C 3/06 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
A47B 81/00 (2006.01)
A47B 46/00 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
A47B 57/42 (2006.01)
A47B 81/00 (2006.01)
A47B 87/00 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
A47C 17/04 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47F 10/00 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
A47J 47/01 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
A62C 3/16 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
A62C 31/07 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
B02C 21/02 (2006.01)
B05B 9/03 (2006.01)
B21B 3/02 (2006.01)
B21D 5/14 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
B28C 5/00 (2006.01)
B28C 5/12 (2006.01)
B29C 33/04 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 64/30 (2017.01)
B29C 33/00 (2006.01)
B29C 33/44 (2006.01)
B29C 33/42 (2006.01)
B42D 25/30 (2014.01)
B43L 5/00 (2006.01)
B44B 5/02 (2006.01)
B60D 1/14 (2006.01)
B60D 1/00 (2006.01)
B60D 1/06 (2006.01)
B60D 1/52 (2006.01)
B60R 21/13 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B63B 7/00 (2006.01)
B63B 35/79 (2006.01)
B63B 35/73 (2006.01)
B63H 11/08 (2006.01)
B63H 16/20 (2006.01)
B63H 25/46 (2006.01)
B65D 75/58 (2006.01)

70171
70171*
70171*
70169
70169*
70169*
70159
70149
70149*
70149*
70127
70189*
70151*
70151*
70144
70144*
70189
70151*
70151
70165*
70131
70187
70187*
70172
70172*
70172*
70172*
70152
70163*
70129
70125
70125*
70194
70194*
70128
70128*
70186
70134*
70134*
70134*
70179
70178*
70134
70170
70170*
70170*
70170*
70155
70169*
70174
70174*
70143*
70143
70143*
70143*
70159*

B65D 81/34 (2006.01)
B65D 25/24 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
B65D 25/06 (2006.01)
B65D 19/12 (2006.01)
B65D 19/18 (2006.01)
B65D 1/38 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
B65G 45/12 (2006.01)
B65H 35/00 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
D03D 1/00 (2006.01)
E01C 11/16 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E01F 7/06 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E01F 9/00 (2016.01)
E01F 9/40 (2016.01)
E01F 9/00 (2016.01)
E01F 9/40 (2016.01)
E02D 27/46 (2006.01)
E03C 1/18 (2006.01)
E03C 1/12 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 2/92 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 2/16 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/155 (2006.01)
E04D 13/155 (2006.01)
E04F 13/26 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)

70159*
70151*
70131*
70131*
70131*
70147
70147*
70147*
70147*
70165*
70165
70151*
70188
70165*
70163*
70141*
70141*
70175
70176
70176*
70177
70133
70133*
70132
70132*
70130
70160
70193*
70193
70180
70180*
70181
70181*
70145*
70130*
70181*
70145
70145*
70141*
70153
70153*
70157
70158
70180*
70157*
70158*
70135
70135*
70137
70137*
70138
70138*
70139
70139*
70140
70140*

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

2

1

2

E04H 17/16 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
F03B 13/08 (2006.01)
F16B 5/07 (2006.01)
F16L 5/02 (2006.01)
F16L 5/04 (2006.01)
F16L 5/10 (2006.01)
F16L 3/02 (2006.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21S 10/04 (2006.01)
F21S 10/04 (2006.01)
F21V 7/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F21V 7/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F23B 30/10 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23J 3/06 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23N 5/00 (2006.01)
F23N 3/00 (2006.01)
F24C 3/08 (2006.01)

70182*
70149*
70190*
70191*
70190
70191
70183
70183*
70141
70192
70164
70164*
70148
70189*
70187*
70187*
70187*
70156
70184*
70185*
70184
70185
70184*
70184*
70185*
70185*
70126
70126*
70126*
70161*
70142
70142*
70154

F24C 15/10 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
F24S 20/62 (2018.01)
F25B 30/02 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)
G01F 23/00 (2006.01)
G01F 23/02 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
G01N 23/203 (2006.01)
G01R 1/04 (2006.01)
G01R 1/22 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01V 5/00 (2006.01)
G02B 27/02 (2006.01)
G08G 1/09 (2006.01)
G08G 1/09 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H01J 9/22 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
H04N 5/33 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)

70154*
70136
70136*
70161
70182*
70182
70162
70173
70173*
70173*
70150
70168
70168*
70168*
70168*
70166*
70167*
70150*
70178
70133*
70132*
70133*
70132*
70166*
70167*
70163
70146
70146*
70168*
70166
70166*
70167
70167*

70173
70174
70175
70176
70177
70178
70179
70180
70181
70182
70183

G01F 23/00 (2006.01)
B63B 7/00 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
G02B 27/02 (2006.01)
B42D 25/30 (2014.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
F25B 30/02 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)

70184
70185
70186
70187
70188
70189
70190
70191
70192
70193
70194

F21S 10/04 (2006.01)
F21S 10/04 (2006.01)
B29C 64/30 (2017.01)
A62C 3/00 (2006.01)
B65G 45/12 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
B28C 5/00 (2006.01)

1

70125
70126
70127
70128
70129
70130
70131
70132
70133
70134
70135
70136
70137
70138
70139
70140
70141
70142
70143
70144
70145
70146
70147
70148

Symbol
MKP
2

B21D 5/14 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
B29C 33/04 (2006.01)
B21B 3/02 (2006.01)
E02D 27/46 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
E01F 9/00 (2016.01)
E01F 9/00 (2016.01)
B44B 5/02 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
F23N 5/00 (2006.01)
B63H 11/08 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
F03B 13/08 (2006.01)

Nr
patentu
1

70149
70150
70151
70152
70153
70154
70155
70156
70157
70158
70159
70160
70161
70162
70163
70164
70165
70166
70167
70168
70169
70170
70171
70172

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).
122529
122530
122531
124454

11/2015
11/2015
11/2015
08/2017

124673
124991
125739
125990

13/2017
20/2017
19/2017
12/2017
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr
patentu

281

Symbol
MKP
2

A47B 81/00 (2006.01)
G01N 23/203 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
B02C 21/02 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
F24C 3/08 (2006.01)
B60R 21/13 (2006.01)
F16L 3/02 (2006.01)
E04D 13/155 (2006.01)
E04D 13/155 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
E03C 1/18 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)
H01J 9/22 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
G01R 1/04 (2006.01)
A01C 15/12 (2006.01)
B60D 1/14 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)

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).
125736

11/2018
283

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,

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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) 68050 2018 03 20 D. „Na podstawie tytułu wykonaw‑
czego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 25
października 2017 r., sygnatura akt VI GCo 91/17 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 25 października 2017 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku
postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą
akt Km 2032/17, dokonał zajęcia przedmiotowego prawa ochron‑
nego w części przysługującej obowiązanemu na rzecz uprawnio‑
nego: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku”.
(Y1) 68343 2018 03 22 D. „Na podstawie tytułu wykonaw‑
czego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 25
października 2017 r., sygnatura akt VI GCo 91/17 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 25 października 2017 r., Komornik

2993

Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku
postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą
akt Km 2032/17, dokonał zajęcia przedmiotowego prawa ochron‑
nego w części przysługującej obowiązanemu na rzecz uprawnio‑
nego: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku”.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery
praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4 w
związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności
przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y1) 65492
(Y1) 66271
(Y1) 67015
(Y1) 67977
(Y1) 68580

2017 09 21
2017 09 14
2016 11 18
2017 09 24
2017 03 06

(Y1) 68615
(Y1) 68681
(Y1) 68718
(Y1) 69071
(Y1) 69072

2017 03 21
2017 03 18
2017 09 24
2017 09 22
2017 09 25

2994
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Nr 8/2018

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 24 383 do nr 24 516)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 24383
(22) 2018 04 05
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy, PL.
SZAFRANEK BEATA
Wzór graficzny

(21) 26434

(51) 09-05
(11) 24385
(22) 2018 03 28
(21) 26418
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) RUCIŃSKA MAGDALENA
(54) Opakowanie
(55)

(51) 06-06
(11) 24386
(22) 2018 03 28
(21) 26416
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, KULAWIK ZUZANNA
(54) Wieszak
(55)
(51) 32-00
(11) 24384
(22) 2018 03 28
(21) 26419
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) RUCIŃSKA MAGDALENA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

Nr 8/2018
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

08-05
(11) 24387
(22) 2018 03 23
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL.
PELCZARSKI MICHAŁ
Forma odlewnicza

(21) 26404

(51) 08-04
(11) 24388
(22) 2018 03 19
(21) 26385
(73) MALINOWSKI RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE MALINEX, Łęczna, PL.
(72) MALINOWSKI RYSZARD
(54) Klucz nasadowy
(55)

(51) 08-04
(11) 24389
(22) 2018 03 19
(21) 26381
(73) MALINOWSKI RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE MALINEX, Łęczna, PL.
(72) MALINOWSKI RYSZARD
(54) Klucz nasadowy
(55)

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

09-03
(11) 24390
(22) 2018 03 14
SASIN PAWEŁ, Dobczyn, PL.
SASIN PAWEŁ
Skrzynka na butelki

(21) 26372

2995

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

19-08
(11) 24391
(22) 2018 02 16
(21) 26286
ZM HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna, PL.
SIKORA PAWEŁ
Etykieta do wyrobów wędliniarskich

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

03-01
(11) 24392
(22) 2018 02 02
OTULAK TOMASZ ALEKSANDER, Nidzica, PL.
OTULAK TOMASZ ALEKSANDER
Szkatuła

(21) 26239

(51)
02
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03, 06-04 (11)
24393
(21)
26238
OTULAK TOMASZ ALEKSANDER, Nidzica, PL.
OTULAK TOMASZ ALEKSANDER
Barek

(22)2018 02

(51) 26-01
(11) 24394
(22) 2018 03 19
(21) 26380
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW PPHU MARDO, Bielsk
Podlaski, PL.
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW
(54) Lampion
(55)

(51) 21-01
(11) 24395
(22) 2018 02 28
(73) PIERZCHAŁA JULITA JUPIENTER, Bukowiec, PL.

(21) 26317
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(72) PIERZCHAŁA JULITA
(54) Zabawka
(55)

(54) Lodówka
(55)

(51) 14-02
(11) 24396
(22) 2018 02 24
(21) 26300
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa, PL.
(72) KAMIŃSKI MARCIN, SZEWCZYK ROMAN, PETRUK OLEG,
SZAŁATKIEWICZ JAKUB, WINIARSKI WOJCIECH, STAŃCZYK ANNA,
PIWIŃSKI JAN, KŁODA RAFAŁ
(54) Obudowa modułu telemetrycznego
(55)

06-04
(11) 24397
(22) 2017 12 13
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Kontener biurkowy niski

(21) 26374

(51) 15-07
(11) 24398
(22) 2018 05 28
(73) WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
(72) WYSOCKI RYSZARD

(21) 26628

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

Nr 8/2018

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

07-02
(11) 24399
(22) 2018 05 28
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Piekarnik

(21) 26629

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

07-02
(11) 24400
(22) 2018 05 28
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Frytkownica

(21) 26630

(51) 31-00
(11) 24401
(22) 2018 06 01
(73) WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
(72) WYSOCKI RYSZARD

(21) 26642

Nr 8/2018
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(54) Maszynka do mięsa
(55)

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

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

31-00
(11) 24402
(22) 2018 06 01
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Wyciskarka

(21) 26644

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

31-00
(11) 24403
(22) 2018 06 01
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Wyciskarka

(21) 26643

13-03
(11) 24404
(22) 2018 03 12
POLAK WOJCIECH WALDEMAR, Warszawa, PL.
POLAK WOJCIECH WALDEMAR
Przekaźnik czasowy

2997
(21) 26354

(51) 32-00
(11) 24405
(22) 2018 03 31
(21) 26427
(73) 42-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(72) BĄKOWSKI MARCIN
(54) Wzór graficzny
(55)

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

19-08
(11) 24406
(22) 2018 03 13
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
TWARDOWSKA KATARZYNA
Etykieta

(21) 26371

2998
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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19-08
(11) 24407
(22) 2018 03 13
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
TWARDOWSKA KATARZYNA
Etykieta

19-08
(11) 24408
(22) 2018 03 13
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
TWARDOWSKA KATARZYNA
Etykieta

(21) 26370

Nr 8/2018

(54) Komplet wypoczynkowy
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11)
24411
03 (21)
26325
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Komplet wypoczynkowy
(55)

(22)2018 03

(51) 06-01, 06-02 (11)
24412
03 (21)
26324
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Mebel do siedzenia i leżenia
(55)

(22)2018 03

(51) 06-01, 06-02 (11)
24413
03 (21)
26323
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Komplet wypoczynkowy
(55)

(22)2018 03

(21) 26369

(51) 06-01, 06-02 (11)
24409
03 (21)
26327
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Mebel do siedzenia i leżenia
(55)

(22)2018 03

(51) 06-01, 06-02 (11)
24410
03 (21)
26326
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR

(22)2018 03
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(51) 06-02
(11) 24414
(22) 2018 03 03
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Łóżko
(55)

(51) 06-02, 06-03, 06-04
(11) 24415
03 (21)
26321
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-03, 06-04 (11)
24416
03 (21)
26320
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów, PL.

(21) 26322

2999

(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)

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

07-07
(11) 24417
(22) 2018 02 09
LEŚNIEWSKI WITOLD, Raszyn, PL.
LEŚNIEWSKI WITOLD
Chlebak

(21) 26251

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

07-06
(11) 24418
(22) 2018 02 09
LEŚNIEWSKI WITOLD, Raszyn, PL.
LEŚNIEWSKI WITOLD
Cukiernica

(21) 26250

(22)2018 03

(51) 01-01
(11) 24419
(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)

(21) 25936

(51) 10-01
(11) 24420
(22) 2018 04 12
(73) ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.

(21) 26461

(22)2018 03

3000
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(72) ZIELIŃSKI MICHAŁ
(54) Zegar ścienny
(55)

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

10-01
(11) 24421
(22) 2018 04 12
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26460

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

10-01
(11) 24422
(22) 2018 04 08
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26445

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

10-01
(11) 24423
(22) 2018 04 08
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26444

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

10-01
(11) 24424
(22) 2018 04 08
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26443

Nr 8/2018

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

10-01
(11) 24425
(22) 2018 04 08
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26442

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

10-01
(11) 24426
(22) 2018 04 08
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26440

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

10-01
(11) 24427
(22) 2018 04 08
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26441

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

10-01
(11) 24428
(22) 2018 04 08
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26439

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

10-01
(11) 24429
(22) 2018 04 08
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26438

Nr 8/2018
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10-01
(11) 24430
(22) 2018 04 08
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26437

(51) 20-02
(11) 24431
(22) 2017 06 20
(73) MAXEKSPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) POMIERSKI PIOTR
(54) Ekspozytor Płytek Ceramicznych
(55)

(21) 25697

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

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

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

17-04
(11) 24432
(22) 2017 02 28
LASZUK KAMIL, Warszawa, PL.
LASZUK KAMIL
Perkusyjny instrument muzyczny

21-01
(11) 24433
(22) 2017 02 28
LASZUK KAMIL, Warszawa, PL.
LASZUK KAMIL, KWIATKOWSKA VERA
Pacynka

3001

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

17-05
(11) 24434
(22) 2017 02 28
LASZUK KAMIL, Warszawa, PL.
LASZUK KAMIL
Instrument muzyczny

(21) 25324

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

21-01
(11) 24435
(22) 2017 02 28
LASZUK KAMIL, Warszawa, PL.
KWIATKOWSKA VERA, LASZUK KAMIL
Pacynka

(21) 25323

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

21-01
(11) 24436
(22) 2017 02 28
LASZUK KAMIL, Warszawa, PL.
LASZUK KAMIL, KWIATKOWSKA VERA
Pacynka

(21) 25322

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

12-12
(11) 24437
(22) 2018 01 30
(21) 26224
MAŁOLEPSZY ARTUR ARTMAR ITL, Wrzosowa, PL.
MAŁOLEPSZY ARTUR
Koło

(21) 25326

(21) 25325

(51) 06-06
(11) 24438
(22) 2018 03 28
(21) 26417
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KAUS MAŁGORZATA, KNAP PATRYCJA, RZOSKA AGATA

3002

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 8/2018

(51) 26-05
(11) 24441
(22) 2018 04 09
(21) 26450
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, MICHALAK MACIEJ
(54) Lampa
(55)

(54) Mebel modułowy
(55)

(51) 30-06
(11) 24442
(22) 2018 04 09
(21) 26451
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, DUNAJSKA ALEKSANDRA
(54) Legowisko dla zwierząt domowych
(55)
(51) 32-00
(11) 24439
(22) 2018 03 22
(21) 26394
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Wzór okleiny meblowej
(55)

(51) 06-01
(11) 24443
(22) 2018 04 09
(21) 26454
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA
(54) Krzesło
(55)

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

01-01
(11) 24440
(22) 2018 04 17
TETŁAK KAMILA CZARNA KAWKA, Paczków, PL.
TETŁAK KAMILA
Bułka

(21) 26470

(51) 06-01
(11) 24444
(22) 2018 04 09
(21) 26456
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) KOWALIK AGNIESZKA
(54) Krzesło
(55)

(51) 06-01
(11) 24445
(22) 2018 04 09
(21) 26455
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA
(54) Krzesło barowe
(55)

(51) 06-06
(11) 24446
(22) 2018 04 09
(21) 26449
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KAUS MAŁGORZATA, BECKER SAMANTA, RACZKOWSKI
KRYSTIAN
(54) Mebel multifunkcyjny
(55)

(51) 19-08
(11) 24447
(22) 2018 04 09
(21) 26447
(73) ŁUKASIK PRZEMYSŁAW TOREX P.P.U.H., Busko Zdrój, PL.
(72) KRZEMIŃSKI KRYSTIAN

3003

(54) Etykieta
(55)

(51) 02-02
(11) 24448
(22) 2018 03 23
(21) 26396
(73) SKARB PAŃSTWA-KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI,
Warszawa, PL.
(72) BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF
(54) Mundur ćwiczebny-spodnie
(55)

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

06-13
(11) 24449
(22) 2018 04 04
SZCZEPANIAK OLGA, Sieradz, PL.
SZCZEPANIAK OLGA
Poduszka-pokrowiec

(21) 26430

(51) 02-02
(11) 24450
(22) 2018 03 23
(21) 26395
(73) SKARB PAŃSTWA-KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI,
Warszawa, PL.
(72) BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF

3004

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Mundur ćwiczebny-bluza
(55)

(51) 12-12
(11) 24451
(22) 2017 12 07
(73) BEBEKITTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(72) TAVYENKO OLEKSANDR
(54) Wózek dziecięcy
(55)

(51) 19-08
(11) 24452
(22) 2018 03 22
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw, PL.
(72) WDOWSKA-PACZUSKA AGATA
(54) Etykieta
(55)

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

(21) 26074

13-02
(11) 24453
(22) 2017 07 07
PODZIEMEK ZENON, Raszków, PL.
PODZIEMEK ZENON
Stanowisko do transformatora

Nr 8/2018
(21) 25685

(51) 12-11
(11) 24454
(22) 2018 03 19
(21) 26384
(73) STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE ASTROMAL, Wilkowice, PL.
(72) STRÓŻYK ANDRZEJ
(54) Riksza
(55)

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

30-02
(11) 24455
(22) 2017 10 25
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD, Zbąszynek, PL.
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD
Domek dla owadów pożytecznych

(21) 25960

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

06-03
(11) 24456
(22) 2018 03 23
KOŁODZIEJ GRZEGORZ, Bogdanówka, PL.
KOŁODZIEJ GRZEGORZ
Stolik dziecięcy

(21) 26399

(21) 26391

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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

06-06
(11) 24457
(22) 2018 03 23
KOŁODZIEJ GRZEGORZ, Bogdanówka, PL.
KOŁODZIEJ GRZEGORZ
Wieszak ubraniowy stojący

(21) 26402

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

06-01
(11) 24458
(22) 2018 03 23
KOŁODZIEJ GRZEGORZ, Bogdanówka, PL.
KOŁODZIEJ GRZEGORZ
Krzesełko dziecięce

(21) 26519

3005

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

08-01
(11) 24461
(22) 2018 03 19
OSIŃSKI TOMASZ, Koło, PL.
OSIŃSKI TOMASZ
Szablon do wiercenia otworów

(21) 26382

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

11-04
(11) 24462
(22) 2018 03 22
BŁOŃSKI JANUSZ, Koziegłowy, PL.
BŁOŃSKI JANUSZ
Imitacja pnia drzewa

(21) 26393

(51) 26-01
(11) 24459
(22) 2017 08 31
(21) 25808
(73) CHUDY GRZEGORZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY FORMES TOYS, Wręczyca Wielka, PL.
(72) CHUDY JOANNA, CHUDY GRZEGORZ
(54) Podstawka pod klosz znicza
(55)

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

06-99
(11) 24463
(22) 2018 03 22
BŁOŃSKI JANUSZ, Koziegłowy, PL.
BŁOŃSKI JANUSZ
Stojak pod choinkę

(21) 26392

(51) 06-06
(11) 24460
(22) 2017 03 13
(21) 25357
(73) SPÓŁKA MEBLOWA KAM-K.KOSIAK, M.SZEWCZUK,
A.WOŁOSZ, T.ZARZĘBSKI-SPÓŁKA JAWNA, Milejewo, PL.
(72) WOŁOSZ ANDRZEJ
(54) Front meblowy
(55)

(51) 06-06
(11) 24464
(22) 2017 03 13
(21) 25979
(73) SPÓŁKA MEBLOWA KAM-K.KOSIAK, M.SZEWCZUK,
A.WOŁOSZ, T.ZARZĘBSKI-SPÓŁKA JAWNA, Milejewo, PL.
(72) WOŁOSZ ANDRZEJ
(54) Front meblowy
(55)

3006

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 06-06
(11) 24465
(22) 2017 03 13
(21) 25978
(73) SPÓŁKA MEBLOWA KAM-K.KOSIAK, M.SZEWCZUK,
A.WOŁOSZ, T.ZARZĘBSKI-SPÓŁKA JAWNA, Milejewo, PL.
(72) WOŁOSZ ANDRZEJ
(54) Front meblowy
(55)

Nr 8/2018

(51) 02-07
(11) 24469
(22) 2018 03 23
(21) 26398
(73) SKARB PAŃSTWA-KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI,
Warszawa, PL.
(72) BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF
(54) Opaska odblaskowa
(55)

(51) 02-03
(11) 24470
(22) 2018 03 23
(21) 26397
(73) SKARB PAŃSTWA-KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI,
Warszawa, PL.
(72) BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF
(54) Furażerka
(55)
(51) 06-06
(11) 24466
(22) 2017 03 13
(21) 25977
(73) SPÓŁKA MEBLOWA KAM-K.KOSIAK, M.SZEWCZUK,
A.WOŁOSZ, T.ZARZĘBSKI-SPÓŁKA JAWNA, Milejewo, PL.
(72) WOŁOSZ ANDRZEJ
(54) Front meblowy
(55)

(51) 26-01
(11) 24467
(22) 2018 04 17
(21) 26473
(73) ADMIT JOANNA I ADAM MITRĘGA SPÓŁKA JAWNA, Górki
Wielkie, PL.
(72) MYSZKIEWICZ TOMASZ, BARABOSZ ROBERT
(54) Osłona dla znicza
(55)

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

10-04
(11) 24468
(22) 2018 04 13
(21) 26463
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL.
FISIOR MARCIN
Urządzenie do pomiaru pyłów

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

03-01
(11) 24471
(22) 2018 03 23
(21) 26401
ŁUSZCZEK JOLANTA, Smardzewice, PL.
ŁUSZCZEK JOLANTA
Przybornik z akcesoriami do konserwacji broni palnej

(51) 08-05
(11) 24472
(22) 2018 04 11
(21) 26458
(73) SŁOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinkowice, PL.
(72) SŁOWIK EMILIAN
(54) Łata tynkarska
(55)

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 10-05
(11) 24473
(22) 2018 02 14
(21) 26260
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, PUZIO WOJCIECH
(54) Wejściowe urządzenie kontrolujące
(55)

(51) 02-02
(11) 24474
(22) 2018 04 06
(21) 26435
(73) AIR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Legionowo, PL.
(72) MALINOWSKI PAWEŁ, BUDZIŃSKA-KOTAPSKA JOLANTA
(54) Komplet odzieży do ćwiczeń
(55)

(51) 11-02
(11) 24475
(22) 2018 03 30
(21) 26426
(73) ADWENT WIESŁAW KAZIMIERZ PPHU DZIESIĄTKA,
Tarnowskie Góry, PL.
(72) ADWENT WIESŁAW KAZIMIERZ
(54) Ozdoba
(55)

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

07-01
(11) 24476
(22) 2018 02 21
KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, PL.
GRABOWSKA-SZCZUR ANNA
Karafka z korkiem

(21) 26487

3007

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

07-01
(11) 24477
(22) 2018 02 21
KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, PL.
GRABOWSKA-SZCZUR ANNA
Pojemnik z uchwytami

(21) 26486

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

07-01
(11) 24478
(22) 2018 02 21
KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, PL.
GRABOWSKA-SZCZUR ANNA
Dzbanek z uchem

(21) 26484

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

07-01
(11) 24479
(22) 2018 02 21
KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, PL.
GRABOWSKA-SZCZUR ANNA
Pojemnik z deklem

(21) 26483

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

07-01
(11) 24480
(22) 2018 02 21
KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, PL.
GRABOWSKA-SZCZUR ANNA
Patera

(21) 26481

(51) 13-03
(11) 24481
(22) 2018 03 12
(21) 26355
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia
Góra, PL.
(72) MŁYŃCZAK MARIUSZ, KOŁBIK TOMASZ
(54) Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa
(55)

3008
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

15-99
(11) 24482
(22) 2018 02 12
GOŁAWSKI MICHAŁ SIE.JE.MY, Bielsko-Biała, PL.
GOŁAWSKI MICHAŁ, SZLACHTOWSKI JAKUB
Urządzenie do uprawy roślin

(21) 26255

(51) 06-01
(11) 24483
(22) 2018 03 23
(21) 26406
(73) SZYMAŁA OKTAWIAN, SZYMAŁA SANDRA PPUH SANDIANO
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno, PL.
(72) SZYMAŁA PIOTR
(54) Mebel do siedzenia
(55)

(51) 25-01
(11) 24484
(22) 2018 02 09
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytka ceramiczna
(55)

Nr 8/2018

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

08-07
(11) 24486
(22) 2018 04 19
(21) 26488
ZACHARA MAŁGORZATA MARIA KOMPART, Kraków, PL.
ZACHARA MAREK
Klucz do wkładek bębenkowych

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

18-03
(11) 24487
(22) 2018 01 16
(21) 26175
WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, Zegrze Południowe, PL.
KUBIAK IRENEUSZ
Kroje pisma

(21) 26254

(51) 14-03
(11) 24488
(22) 2017 12 08
(21) 26076
(73) DGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Straszyn, PL.
(72) WAWRZONOWSKI ANDRZEJ, STEFAŃSKI PIOTR
(54) Pulpit sterowniczy kolejowy
(55)
(51) 25-01
(11) 24485
(22) 2018 02 23
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytka ceramiczna
(55)

(21) 26298

(51) 21-01
(11) 24489
(22) 2018 01 16
(21) 26183
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)

(51) 09-05
(11) 24490
(22) 2017 11 30
(73) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(72) SOWUL AGNIESZKA, SOWUL PRZEMYSŁAW
(54) Opakowanie na nasiona traw
(55)

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

3009

26-03
(11) 24493
(22) 2018 02 16
(21) 26283
IQ ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
SZPERKOWSKI KRZYSZTOF, SZCZEPAŃSKI MARIUSZ
Lampa multimedialna

(21) 26057

(51) 32-00
(11) 24494
(22) 2018 04 24
(73) J.P. COVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaczyce, PL.
(72) WOLCZYŃSKI PIOTR
(54) Logo
(55)

(21) 26509

(51) 14-04
(11) 24491
(22) 2018 03 01
(21) 26318
(73) INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(72) LEDWOŃ DOMINIKA
(54) Graficzny interfejs użytkownika
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

15-01
(11) 24495
(22) 2018 04 23
(21) 26503
AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
RADZISZEWSKI TOMASZ
Obudowa kontrolera sekwencyjnego wtrysku gazu

12-12
(11) 24492
(22) 2018 02 19
(21) 26288
SZYMAŃSKI PRZEMYSŁAW P.P.U.H. PRZEMKO, Biała, PL.
SZYMAŃSKI PRZEMYSŁAW
Wózek dziecięcy

(51) 15-01
(11) 24496
(22) 2018 04 23
(73) AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(72) CZAPLEJEWICZ WOJCIECH, POROSIŃSKI KAROL

(21) 26502

3010

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Jednostopniowy reduktor ciśnienia
(55)

(54) Drzwi
(55)

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

(51) 32-00
(11) 24497
(22) 2018 04 23
(21) 26501
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) POPOWICZ ANGELIKA, TOŁOCZKO PIOTR
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 09-05
(11) 24498
(22) 2017 11 30
(73) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(72) SOWUL AGNIESZKA, SOWUL PRZEMYSŁAW
(54) Opakowanie na nasiona traw
(55)

Nr 8/2018

25-01
(11) 24500
(22) 2018 04 18
(21) 26479
WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, PL. ; SZWARC JACEK, Lublin, PL.
WIĘSYK SŁAWOMIR, SZWARC JACEK
Profil pióra ściany działowej

(51) 32-00
(11) 24501
(22) 2018 04 23
(21) 26494
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) DOLATA KATARZYNA, TOŁOCZKO PIOTR
(54) Wzór graficzny
(55)

(21) 26058

(51) 25-02
(11) 24499
(22) 2018 04 23
(21) 26500
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA

(51) 32-00
(11) 24502
(22) 2018 04 23
(21) 26493
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) GAJEWSKA KAROLINA, TOŁOCZKO PIOTR
(54) Wzór graficzny
(55)

Nr 8/2018
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(51) 32-00
(11) 24503
(22) 2018 04 23
(21) 26492
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) BRYK AGATA, TOŁOCZKO PIOTR
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 24504
(22) 2018 04 23
(21) 26491
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) TOŁOCZKO PIOTR, JAŻDŻEWSKA KORNELIA
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 24505
(22) 2018 04 23
(21) 26499
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) MYK ADRIANNA, TOŁOCZKO PIOTR
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 24506
(22) 2018 04 23
(21) 26498
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) TOKARCZYK MAGDA, TOŁOCZKO PIOTR
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 24507
(22) 2018 04 23
(21) 26497
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) OLESZAK MARIA, TOŁOCZKO PIOTR

3011

(54) Wzór graficzny
(55)

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

15-01
(11) 24508
(22) 2018 04 23
(21) 26495
AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
RADZISZEWSKI TOMASZ
Obudowa kontrolera sekwencyjnego wtrysku gazu

(51) 06-01
(11) 24509
(22) 2018 04 17
(21) 26469
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Zestaw mebli tapicerowanych
(55)

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

25-01
(11) 24510
(22) 2018 04 18
(21) 26477
WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, PL. ; SZWARC JACEK, Lublin, PL.
WIĘSYK SŁAWOMIR, SZWARC JACEK
Profil wpustu ściany działowej

(51) 06-01
(11) 24511
(22) 2018 03 28
(21) 26415
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) SIEROCKA HALINA, KAUS MAŁGORZATA, GRZELAK JUSTYNA,
RUMINIECKA AGATA

3012

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Siedzisko sensoryczne
(55)

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

23-03
(11) 24512
(22) 2018 04 18
SZLACHTA ANNA, Kraków, PL.
SZLACHTA ANNA
Grzejnik grafenowy

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

(21) 26480
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10-01
(11) 24515
(22) 2018 04 12
ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.
ZIELIŃSKI MICHAŁ
Zegar ścienny

(21) 26462

(51) 32-00
(11) 24516
(22) 2018 03 23
(21) 26400
(73) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Miszewko, PL.
(72) ANDRZEJUK JANUSZ
(54) Znak graficzny
(55)
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(51) 25-01
(11) 24513
(22) 2018 04 25
(21) 26518
(73) TANDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żagań, PL.
(72) JUNG HENRYK
(54) Przypięcie parkingowe
(55)

(51) 10-07
(11) 24514
(22) 2018 02 01
(21) 26231
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(72) MITKA BARTOSZ, KLAPA PRZEMYSŁAW, MAKUCH MARIA
(54) Znacznik referencyjny do integracji pomiarów
(55)

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.
07614 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „MU‑
STAF”S.C. MAGDALENA ALBIŃSKA, ANNA KOWALSKA, SERGIUSZ
ALBIŃSKI, RAFAŁ KOWALSKI, Częstochowa, Polska 151393146 i do‑
konanie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA MUSTAF DEN‑
TAL SPÓŁKA CYWILNA SERGIUSZ ALBIŃSKI, MAGDALENA ALBIŃ‑
SKA, Częstochowa, Polska 367837848
09971,09972 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu:Powozy Konne Henryk Glinkowski
Spółka Jawna Krzysztof Glinkowski, Damian Glinkowski, Hubert
Glinkowski, Henryk Glinkowski, Maria Glinkowska, Sikorzyn, Polska
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411526971 i dokonanie wpisu: GLINKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sikorzyn, Polska 411526971
13448 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „MU‑
STAF” S.C. MAGDALENA ALBIŃSKA, ANNA KOWALSKA, SERGIUSZ
ALBIŃSKI, RAFAŁ KOWALSKI, Częstochowa, Polska 151393146 i do‑
konanie wpisu: MUSTAF MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA ANNA KO‑
WALSKA, RAFAŁ KOWALSKI, Łobodno, Polska 367981829
13613 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bogdan Zawistowski, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ZAWISTOWSKA ALEKSANDRA, Warszawa, Pol‑
ska, ZAWISTOWSKA ANNA , Warszawa, Polska, ZAWISTOWSKA ALI‑
CJA , Warszawa, Polska
19624 2018 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice, Polska 356891977 i dokonanie
wpisu: PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Andrychów, Polska 356891977
20008 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HUA QING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, Polska 017256574 TIROSS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Sta‑
ry, Polska 140916851 i dokonanie wpisu: TIROSS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Stary, Polska
140916851
20237 2018 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120559355 i dokonanie wpi‑
su: ELFON BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 120559355

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
25798
25799
25902

25905
25925
25928

25970
26021

288

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
2017 06 27
2017 06 27
2017 06 28
2017 06 28
2017 06 28
2017 06 25
2017 06 07
2017 06 03
2017 06 12
2017 06 13
2017 06 10

05097
12264
12292
12312
12318
12320
12324
12336
12506
12507
12776

19058
19062
19063
19064
19065
19066
19097
19098
19099
19100
19120
19121
19133
19224
19264
19441
19442
19443
19550
19649
19707
19938
19941
20108
20109

2017 06 22
2017 06 27
2017 06 27
2017 06 21
2017 06 21
2017 06 28
2017 06 01
2017 06 13
2017 06 13
2017 06 13
2017 06 04
2017 06 04
2017 06 26
2017 06 22
2017 06 29
2017 06 14
2017 06 29
2017 06 29
2017 06 15
2017 06 04
2017 06 18
2017 06 22
2017 06 28
2017 06 18
2017 06 15
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)

23125 03/2017 2018 03 20 uchylono decyzję o udzieleniu pra‑
wa z rejestracji w części dotyczącej
odmiany wytworu wskazanej fig. 1
23296 05/2017 2017 03 26 uchylono decyzję o udzieleniu prawa
z rejestracji
23447 08/2017 2017 03 21 uchylono decyzję o udzieleniu prawa
z rejestracji

290

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

04000
04009
04018
04019
04020
04100
04172
04244
04292
04352
04370

2017 06 28
2017 06 08
2017 06 19
2017 06 29
2017 06 25
2017 06 20
2017 06 14
2017 06 20
2017 06 11
2017 06 05
2017 06 06
2017 06 08
2017 06 08
2017 06 11
2017 06 18
2017 06 18
2017 06 18
2017 06 19
2017 06 19
2017 06 19
2017 06 19
2017 06 19
2017 06 19
2017 06 14
2017 06 18

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.
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25435
25470
25797

12821
12868
12888
12943
18828
18832
18906
18907
18909
18965
18966
18968
18969
18970
18988
18989
18990
18993
18994
18995
18997
18998
19000
19056
19057

3013

2017 06 27
2017 06 06
2017 06 27
2017 06 18
2017 06 19
2017 06 08
2017 06 28
2017 06 12
2017 06 25
2017 06 19
2017 06 14

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA W POLSCE
(51) 12-16 (11) DM/101 427 (15) 05.02.2018
(45) 15.06.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1.-Maska pojazdu, 2. - Kratka wlotu powietrza do pojazdu,
3.-Przedni zderzak do pojazdów, 4.-Przednia kratka do pojazdów,
5.-Listwa lewych, przednich drzwi pojazdu, 6.- Listwa prawych,
przednich drzwi pojazdu, 7.- Lewe przednie drzwi do pojazdu, 8.Lewe tylne drzwi do pojazdu, 9. –Dolna część przedniego zderza‑
ka do pojazdów, 10.-Dolna część tylnego zderzaka do pojazdów,
11.-Tylny zderzak do pojazdów, 12.- Listwa lewych, tylnych drzwi
do pojazdu, 13.-Listwa prawych, tylnych drzwi do pojazdów,
14.-Prawe, przednie drzwi do pojazdów, 15.-Prawe, tylne drzwi do
pojazdów, 16. -Klapa tylna do pojazdów

3014
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 8/2018

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

3015

(51) 03-01 (11) DM/101 463 (15) 19.03.2018
(45) 15.06.2018
(73) WONDERLAND SWITZERLAND AG, Beim Bahnhof 5, CH-6312
Steinhausen (CH)
(54) Torba do przewijania dziecka
(55)

(51) 14-04 (11) DM/101 462 (15) 13.02.2017
(45) 15.06.2018
(73) MILTEC PLATFORM, INC., 3805 Crestwood Parkway, Suite 350,
Duluth 30096 (US)
(54) 1.-5. Graficzne interfejsy użytkownika
(55)

(51) 26-03 (11) DM/101 616 (15) 05.04.2018
(73) KOEN VANGORP, Ven 19, 2250 Olen (BE)
(54) Projektor światła LED do ogrodnictwa
(55)

(45) 15.06.2018
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

numer prawa ochronnego
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K  – jest to data od której liczy się okres ochrony na terenie Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 308 701 do nr 309 700)
(111) 308701
(220) 2017 03 21
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) Amore Gusto’
(540)

(210) 467732

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 29 bita śmietana, enzymy mlekowe do celów spożyw‑
czych, jogurt, kefir jako napój mleczny, koktajle mleczne, kwaśna
śmietana, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko
kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdało‑
we, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowa‑
ne, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko
z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kuli‑
narnych, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka
kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie
mleka orzechowego, podpuszczka, produkty serowarskie, substytu‑
ty mleka, śmietana jako produkty mleczarskie, zsiadłe mleko, 30 pre‑
paraty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy,
jogurt mrożony jako lody spożywcze, kostki lodu, lody, lód naturalny
lub sztuczny, lód w blokach, napoje czekoladowe z mlekiem, napo‑
je kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, proszki do sporządzania lodów, puddingi, sorbety jako lody,
środki wiążące do lodów spożywczych.

(111) 308702
(220) 2017 03 21
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) RG ROYAL GUSTO
(540)

(210) 467734

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11, 25.01.99
(510), (511) 29 bita śmietana, enzymy mlekowe do celów spożyw‑
czych, jogurt, kefir jako napój mleczny, koktajle mleczne, kwaśna
śmietana, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko
kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdało‑
we, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowa‑
ne, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko
z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kuli‑
narnych, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka
kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie
mleka orzechowego, podpuszczka, produkty serowarskie, substytu‑
ty mleka, śmietana jako produkty mleczarskie, zsiadłe mleko, 30 pre‑
paraty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy,
jogurt mrożony jako lody spożywcze, kostki lodu, lody, lód naturalny
lub sztuczny, lód w blokach, napoje czekoladowe z mlekiem, napo‑
je kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, proszki do sporządzania lodów, puddingi, sorbety jako lody,
środki wiążące do lodów spożywczych.
(111) 308703
(151) 2017 07 25

(220) 2017 02 17
(441) 2017 04 10

(210) 467788
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(732) ATRIUM POLAND REAL ESTATE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MISIOBRANIE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dys‑
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj‑
nych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie imprez w celach handlowych i rekla‑
mowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, promowa‑
nie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich po‑
przez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nad‑
zorowanie programów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi.
(111) 308704
(220) 2017 04 14
(210) 470520
(151) 2018 03 08
(441) 2017 08 07
(732) FLORENTYNA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIUSZ
MATECKI, JAROSŁAW MATECKI SPÓŁKA JAWNA, Korzkwy, PL.
(540) Praktyczna poleca
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały, jasnożółty, żółty, niebieski, czarny,
jasnoczerwony, różowy, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25,
02.03.01, 02.03.11
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, torby do
pakowania, torby gospodarcze do pakowania z papieru lub two‑
rzyw sztucznych, woreczki gospodarcze z papieru lub tworzyw
sztucznych, worki gospodarcze z papieru lub tworzyw sztucznych,
papierowa bielizna stołowa, opakowania do butelek z kartonu lub
papieru, opakowania do butelek z tektury, papierowe chusteczki do
nosa, papierowe ręczniki, serwetki papierowe, serwetki papierowe
stołowe, serwety na stół papierowe, papierowe serwetki toaletowe,
filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania,
torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, obrusy papie‑
rowe, papier do pakowania, papier toaletowy, papier pergaminowy,
pudełka kartonowe lub papierowe, woreczki z papieru lub tworzyw
sztucznych, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, to‑
rebki do pakowania, torebki papierowe do odkurzaczy, folia spo‑
żywcza, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa,
do paletyzacji, folia do pakowania prezentów, cienkie przezroczyste
folie samoprzylegające do pakowania, chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, folia z tworzyw sztucznych do pa‑
kowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, materiały
do opakowywania, opakowania na żywność, opakowania z tworzyw
sztucznych, papier do owijania i pakowania, torby z tworzyw sztucz‑
nych do wyściełania koszy na śmieci, torebki na kostki lodu, torebki
z tworzyw sztucznych na kanapki, worki z tworzyw sztucznych do
pakowania, worki na śmieci, 21 naczynia nie z metali szlachetnych,
przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne
nie z metali szlachetnych, pojemniki i kosze do użytku domowego,
garnki kuchenne, garnki do gotowania na parze, komplety garn‑
ków kuchennych, pokrywki do naczyń kuchennych, pokrywki do
garnków, garnki ze stali nierdzewnej, patelnie, patelnie ze stali nie‑
rdzewnej, czajniki, imbryki emaliowane nieelektryczne, kubki, kubki
nie z metali szlachetnych, kufle, naczynia kuchenne, formy do ciasta,
brytfanny, kubły, wiadra, miski, szkło emaliowane, wyroby porcela‑
nowe i ceramiczne, wyroby z fajansu, porcelitu i kamionki, serwisy
do kawy, herbaty, serwisy obiadowe, zastawa stołowa, wyroby cera‑
miczne, dekoracyjne, wazony, figurki, doniczki formy, formy do ciasta,
czajniczki, cukiernice, ekspresy do kawy, półmiski, salaterki, chlebaki,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, suszarki do naczyń i bielizny,
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deski do prasowania, szufelki, sprzęt do czyszczenia, ściereczki, gąb‑
ki do czyszczenia, dozowniki mydła i ręczników papierowych, wyro‑
by /. tworzyw sztucznych stosowane w gospodarstwie domowym,
szkło, wyroby i naczynia szklane do użytku domowego. słoje, butelki,
karafki, gąsiory szklane, dzbanki, klosze szklane do przykrywania ma‑
sła i sera, miski szklane, pokrywki szklane do naczyń, pudła i pojem‑
niki szklane, zestawy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki,
szklanki, talerze, talerze do ciasta, naczynia, pojemniki i przybory ze
stali nierdzewnej i metali szlachetnych do użytku domowego, przy‑
bory kuchenne ze stali szlachetnych, patery z metali szlachetnych,
pojemniki do przypraw z metali szlachetnych, serwisy i zastawy sto‑
łowe z metali szlachetnych, termosy, chlebaki, rękawice do użytku
domowego, rękawice gumowe do użytku domowego, druciaki me‑
talowe, gąbki do czyszczenia, gąbki do szorowania, gąbki do użyt‑
ku domowego, gąbki kuchenne: gąbki ścierne do użytku w kuchni,
gumowe zbieraki do czyszczenia okien, zbieraki wody z szyb, koń‑
cówki do mopów, kosze na śmieci, materiały do polerowania, mio‑
tełki do usuwania kurzu z mebli, mopy, ścierki do mycia ściereczki
do czyszczenia, ściereczki do kurzu, wiadra do mopów, wiadra do
użytku w gospodarstwie domowym, szczotki do butów: miotełki do
kurzu, miotły do podłogi, miotły, szczotki, szczotki do czyszczenia
garnków, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia, szczotki
do sprzątania, szczotki do zmywania doniczki na kwiaty, filtry do her‑
baty, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do ciast, gąbki do celów
domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, ircha do czyszcze‑
nia, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci,
foremki do lodu, pojemniki do użytku w domu lub w kuchni, pojem‑
niki na chleb, pokrowce na deski do prasowania, pudełka na kanapki,
torby izotermiczne.

(111) 308705
(220) 2017 04 14
(210) 470521
(151) 2018 03 08
(441) 2017 08 07
(732) FLORENTYNA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIUSZ
MATECKI, JAROSŁAW MATECKI SPÓŁKA JAWNA, Korzkwy, PL.
(540) Miss Lucy
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych
klasach, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny elastyczne, tkaniny
wełniane, tkaniny lniane, tkaniny z włókien szklanych do celów włó‑
kienniczych i wyroby z tych materiałów, bielizna stołowa, bieżniki
stołowe, obrusy, obrusy ceratowe, serwety, serwetki stołowe, serwet‑
ki ceratowe, ręczniki, ręczniki tekstylne, ręczniki reklamowe, ścierecz‑
ki do osuszania szkła, bielizna pościelowa, pościel, poszwy, poszewki,
poszewki na poduszki, prześcieradła, kapy, kapy na łóżka, kapy piko‑
wane, kapy lniane, narzuty, narzuty na łóżka, pokrycia na materace,
pokrowce na poduszki, firany z tworzyw naturalnych i sztucznych,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, kotary,
kołdry, poduszki, poduchy, jaśki, poduszki dekoracyjne, pledy, pledy
podróżne, koce, kołderki do przykrywania nóg, śpiwory, okładziny
do mebli z materiałów tekstylnych i z tworzyw sztucznych, pokrow‑
ce ochronne na meble, tkaniny do mebli, tkaniny obiciowe do mebli,
obicia ścienne z materiałów tekstylnych, tkaniny drukowane, matera‑
ce, pokrycia na materace, poduszki na krzesła domowe i ogrodowe,
etykiety z materiału, flagi, sztandary, parawany plażowe, 25 odzież
z tworzyw naturalnych i sztucznych, bielizna osobista, koszulki, ko‑
szule nocne, pidżamy, wyroby dziewiarskie, t‑shirty, bluzki, bluzy,
koszule, płaszcze kąpielowe, szlafroki, ocieplacze, ogrzewacze stóp
nieelektryczne, skarpety, wyroby pończosznicze, krawaty, fartuchy,
fartuchy kuchenne, nakrycia głowy, buty, pantofle, pantofle łazien‑
kowe, rękawice, rękawice kuchenne, 27 dywany, dywaniki, dywaniki
łazienkowe, maty antypoślizgowe, maty łazienkowe, wycieraczki,
słomianki, wykładziny podłogowe, wykładziny podłogowe izolacyj‑
ne, 35 usługi sprzedaży w sklepie i/lub sklepie wielobranżowym i/lub
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supermarkecie i/lub hurtowni, mianowicie artykułów wymienionych
w wykazie w klasie 24, 25 i 27, sprzedaż wyżej wymienionych produk‑
tów w sklepach, hurtowniach za pośrednictwem Internetu, w formie
sprzedaży wysyłkowej i katalogowej, organizowanie punktów i sie‑
ci sprzedaży wyżej wymienionych artykułów branży przemysłowej,
usługi menadżerskie, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło‑
szeń lub reklam, organizowanie dystrybucji materiałów promocyj‑
nych, usługi w zakresie reklamy, organizowanie pokazów i wystaw
towarów, promocja gospodarcza, promocja sprzedaży, informacja
o działalności gospodarczej i handlowej, dystrybucja materiałów re‑
klamowych (ulotki, druków, prospektów, broszur).

(111) 308706
(220) 2017 05 11
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, PL.
(540) SHAKE
(540)

(210) 471522

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.11, 27.05.25
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga‑
nizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], komputerowe zarządzanie bazami danych, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowe bazy danych, marketing,
usługi wynajmu materiałów reklamowych, agencje reklamowe, bez‑
pośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komu‑
nikacyjnych w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie ma‑
teriałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpo‑
wszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów re‑
klamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, sporządzanie indeksów informa‑
cji do celów handlowych lub reklamowych, usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, prezentowanie pro‑
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, doradztwo dotyczące organizowania działalności go‑
spodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta‑
licznej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, reklama,
zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na
rzecz osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, 41 instruktaże, usługi trenerskie, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, zjazdów, warsztatów,
42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, do‑
radztwo architektoniczne, kontrola jakości towarów sprzedawanych
przez podmioty należące do sieci, wzornictwo przemysłowe w zakre‑
sie opakowań, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usłu‑
gi prawne licencjonowania programów komputerowych, licencjono‑
wanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 308707
(220) 2017 05 17
(210) 471811
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabierzów, PL.
(540) LEOPARDUS
(510), (511) 3 szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty
pielęgnacyjne, dezodoranty dla zwierząt, 16 materiały drukowane,
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katalogi, prospekty, reprodukcje graficzne, fotografie, publikacje,
albumy, rysunki, plakaty, artykuły papiernicze, papier listowy i do
pakowania, futerały z folii z tworzyw sztucznych, torby, worki, ko‑
perty i woreczki z papieru i tworzyw sztucznych, wizytówki, nalepki,
naklejki, karton, plakaty z kartonu, materiały opakowaniowe z papie‑
ru lub kartonu, szyldy z kartonu, wypełnienie z kartonu, pudła i pu‑
dełka tekturowe lub papierowe, kalendarze, kalkomanie, druki do
wypełniania, broszury, taśmy przylepne do celów biurowych, karty
zawiadomienia jako art. biurowe, szyldy kartonowe, bannery z folii
z tworzyw sztucznych, kartki z życzeniami i okolicznościowe, teczki
papierowe i z tworzyw sztucznych, zeszyty, 18 obroże dla zwierząt,
kagańce, skórzane smycze, okrycia dla zwierząt, odzież dla zwierząt,
w tym zwierząt domowych, torby, torby turystyczne, plecaki, 21 grze‑
bienie dla zwierząt, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych,
miski i korytka do picia dla zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych,
obrączki dla ptaków, pakuły czyszczące, akwaria i pokrywy na akwa‑
ria, pułapki na myszy, terraria domowe, terraria wewnętrzne jako wi‑
waria, wanienki dla ptaków, akcesoria do terrariów i akwariów.

(111) 308708
(220) 2017 05 26
(151) 2018 04 06
(441) 2017 08 07
(732) FRANC‑TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów, PL.
(540) WOLEK
(540)

(210) 472191

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny dla włókiennictwa, maszyny tkackie, maszyny
dziewiarskie, maszyny do cięcia tkanin, maszyny szwalnicze, maszyny
do szycia, maszyny do barwienia tekstyliów, maszyny do dekatyzacji,
maszyny do prania tkanin, pralki, maszyny do zdobienia tekstyliów,
hafciarki, stoły przesuwne do przedmiotów obrabianych (maszyny),
przyrządy do ustalania przedmiotu obrabianego (maszyny), maszyny
do produkcji materiałów opakowaniowych, maszyny do wytwarzania
opakowań, maszyny do druku na opakowaniach, maszyny i obrabiarki
do pakowania, części zamienne do wymienionych maszyn i urządzeń,
maszyny i urządzenia sterowane mechanicznie, elektrycznie i pneu‑
matycznie oraz części do nich służące do obróbki drewna, metalu, cera‑
miki, kamienia i tworzywa sztucznego, elektronarzędzia, rolkowe stoły
robocze, giętarki, frezarki, obrabiarki, przecinarki, piły, pilarki taśmo‑
we i tarczowe, szlifierki, wiertarki, dłutownice, okleiniarki, gwinciarki,
tokarki, automaty tokarskie, przecinarki do drewna, metalu, tworzyw
sztucznych, betonu i kamienia, przecinarki strumieniem wody, maszy‑
ny do cięcia plazmą, wypalarki plazmowe, 37 montaż oraz naprawa
i konserwacja maszyn i urządzeń dla przemysłu dziewiarskiego i włó‑
kienniczego, montaż oraz naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń
do obróbki drewna, metalu, ceramiki, kamienia i tworzyw sztucznych,
40 obróbka wyrobów włókienniczych i tkanin, obróbka drewna, meta‑
lu, ceramiki, kamienia i tworzyw sztucznych.
(111) 308709
(220) 2017 06 09
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) TUTAJ MATEUSZ, Kielce, PL.
(540) E1GOKART HALOWY TOR KARTINGOWY
(540)

(210) 472784

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 25.03.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach,
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line), sprzedaż wysyłkowa,
katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych następujących
towarów: motocykle, skutery, motorowery, rowery, rowerki 3‑kołowe,
monocykle, części zamienne do pojazdów, artykuły sportowe i gimna‑
styczne, hulajnogi, hulajnogi śnieżne, ochraniacze jako części strojów
sportowych, nakolanniki, nałokietniki, prezentacja oferty handlowej
w Internacie, reklama, reklama radiowa, telewizyjna i prasowa, reklama
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na stronach internetowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży, pokazy towarów, tworzenie i zarządzanie baza‑
mi danych oraz udostępnianie tych baz w Internecie lub poprzez sieć
telekomunikacyjną, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, sprzedaż detaliczna (w tym internetowa) prowadzona
w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, 39 wynajem pojazdów samochodowych,
wypożyczanie samochodów wyścigowych, wynajmowanie miejsc
parkingowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych i sporto‑
wych, informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie forów edu‑
kacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie kon‑
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie zawodów
sportowych, usługi w zakresie nauki jazdy gokartami, pozaszkolne
formy edukacji z zakresu nauki jazdy, organizowania wyścigów kartin‑
gowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj‑
nych, użytkowanie i wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem
i dzierżawa sprzętu sportowego i rekreacyjnego, działalność sporto‑
wa, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

(111) 308710
(220) 2017 07 05
(210) 473738
(151) 2018 02 12
(441) 2017 10 16
(732) SYPKA‑ABDULLOH JUSTYNA, Warszawa, PL.; ABDULLOH
GHAZE, Warszawa, PL.
(540) Amrit Oriental FOOD
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napój, restauracje
samoobsługowe, restaurację serwujące delikatesy, restauracje z gril‑
lem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, serwowane żywności
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, za‑
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywno‑
ści i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji zwią‑
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, oferowanie żyw‑
ności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żyw‑
ności i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 308711
(220) 2017 07 05
(210) 473739
(151) 2018 02 12
(441) 2017 10 16
(732) SYPKA‑ABDULLOH JUSTYNA, Warszawa, PL.; ABDULLOH
GHAZE, Warszawa, PL.
(540) Amrit Oriental FOOD
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje
samoobsługowe, restaurację serwujące delikatesy, restauracje z gril‑
lem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, serwowane żywności
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, za‑
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywno‑
ści i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żyw‑
ności i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 308712
(220) 2017 07 05
(210) 473740
(151) 2018 02 12
(441) 2017 10 16
(732) SYPKA‑ABDULLOH JUSTYNA, Warszawa, PL.; ABDULLOH
GHAZE, Warszawa, PL.
(540) Amrit EXPRESS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje
samoobsługowe, restaurację serwujące delikatesy, restauracje z gril‑
lem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, serwowane żywności
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, za‑
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywno‑
ści i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żyw‑
ności i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 308713
(220) 2017 07 05
(210) 473741
(151) 2018 02 12
(441) 2017 10 23
(732) SYPKA‑ABDULLOH JUSTYNA, Warszawa, PL.; ABDULLOH
GHAZE, Warszawa, PL.
(540) Amrit Sweets & Coffee
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje
samoobsługowe, restaurację serwujące delikatesy, restauracje z gril‑
lem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, serwowane żywności
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, za‑
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywno‑
ści i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie żywności
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i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żyw‑
ności i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 308714
(220) 2017 07 06
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) C.K. BROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) 1996 C.K. BROWAR
(540)

(210) 473795

Kolor znaku: złoty, czerwony, biały
(531) 09.01.10, 03.07.02, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 308715
(220) 2017 07 06
(210) 473798
(151) 2018 04 05
(441) 2017 10 02
(732) PROVITIM‑PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK
SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, PL.
(540) pvm
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 1 dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwie‑
rzęcych,, 5 suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich,
lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, premiksy, a mianowicie
mieszanki dodatków mineralnych do żywności dla zwierząt, 31 karmy
i pasze dla zwierząt, mieszanki uzupełniające dietę zwierząt, 35 usłu‑
gi sprzedaży towarów: karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki uzupeł‑
niające dietę zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt
gospodarskich, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, dodatki
chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, premiksy, mie‑
szanki dodatków mineralnych do żywności dla zwierząt, preparaty do
mycia zwierząt, produkty weterynaryjne, 44 usługi w zakresie rolnic‑
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo rolnicze, usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne.
(111) 308716
(220) 2017 08 01
(210) 474844
(151) 2018 02 05
(441) 2017 10 16
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Dream Wash
(540)

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 7 pralki, pralko‑suszarki, suszarki wirówkowe.
(111) 308717
(151) 2018 04 04

(220) 2017 08 09
(441) 2017 12 18

(210) 475170
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(732) MARKIEWICZ MARTA, Gdynia, PL.
(540) SARSA
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, albumy, fotografie wydruko‑
wane, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, materiały
drukowane, śpiewniki, nuty, karty okolicznościowe, wydawnictwa
jednorazowe wydrukowane, 38 Zapewnianie dostępu do portali
w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, zapew‑
nianie dostępu do treści multimedialnych online w zakresie rozryw‑
ki i kultury, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści
wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na
życzenie online, zapewnianie dostępu do informacji o programach
spektakli i koncertów,, 41 informacja o imprezach rozrywkowych,
usługi klubowe w zakresie rozrywki, usługi w zakresie kompozycji
muzycznych, organizowanie, wykonywanie i prowadzenie koncer‑
tów, organizowanie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, or‑
ganizowanie wystaw z dziedziny kultury i rozrywki, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, producenckie usługi muzyczne, produkcja
filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania,
publikowanie elektroniczne on‑line książek, periodyków i wydaw‑
nictw jednorazowych, rezerwacja miejsc na spektakle, widowiska
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi prezenterów muzyki.
(111) 308718
(220) 2017 09 15
(210) 476508
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) CENATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) viadomo
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarzą‑
dzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie
kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore‑
spondencyjna, reklama prasowa, reklama internetowa, pośrednicze‑
nie 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, wynajem
powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowa‑
nie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów,
analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe,
badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne,
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, po‑
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
i sortowanie danych w bazach danych, usługi udostępniania baz da‑
nych obejmujących oferty handlowe rynku nieruchomości, obróbka
tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro‑
wanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytor‑
skie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych,
ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych,
pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, wycena
działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośred‑
niczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie
i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspoma‑
gających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla
celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach
sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo
personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór perso‑
nelu za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników,
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi
reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunko‑
wości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi baz danych
obejmujących oferty handlowe rynku nieruchomości, 36 usługi
agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi po‑
średnictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usłu‑
gi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
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usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyski‑
wanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku
nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieru‑
chomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność
finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo fi‑
nansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, po‑
średnictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na
raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwe‑
stycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych,
zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nie‑
ruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie
rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi w zakresie
ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów
finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów
podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie ra‑
portów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, opra‑
cowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finanso‑
wych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, przyj‑
mowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, makler‑
stwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje
ściągania wierzytelności, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, sprzedaż hurtowa i deta‑
liczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za
pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pier‑
wotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, wycena wartości nieruchomości drogą online, 38 usługi
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej,
usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego dotyczą‑
cego rynku nieruchomości, usługi udostępniania programów telewi‑
zyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyj‑
ne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w za‑
kresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi dostarczania informacji on‑line z komputerowych
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, fil‑
mowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 45 usługi prawne,
przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne,
usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w celu za‑
spokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez
wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeń‑
stwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licen‑
cjonowanie własności intelektualnej .

(111) 308719
(220) 2017 09 16
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) HURRICANE SOIL PRO+
(540)
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rol‑
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płyn‑
ne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownic‑
twa, środki chemiczne ochrony roślin inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, dodatki chemiczne do na‑
wozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych.
(111) 308721
(220) 2017 09 17
(210) 476546
(151) 2018 04 04
(441) 2017 11 27
(732) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, PL.
(540) windler o smaku wiśniowym
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, szary, biały, zielony
(531) 05.07.16, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.
(111) 308722
(220) 2017 09 17
(210) 476547
(151) 2018 04 04
(441) 2017 11 27
(732) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, PL.
(540) windler o smaku ziołowym
(540)

(210) 476520

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, biały, szary,
żółty, fioletowy, pomarańczowy, niebieski
(531) 05.03.16, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rol‑
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płyn‑
ne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownic‑
twa, środki chemiczne ochrony roślin inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, dodatki chemiczne do na‑
wozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych.

(111) 308723
(220) 2017 09 28
(210) 477033
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.; SOLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice, PL.
(540) THBK POZIOME BARIERY IZOLACYJNE
(540)

(111) 308720
(220) 2017 09 16
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) HURRICANE PRO+

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

(210) 476521
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(510), (511) 37 usługi budowlane, instalacja materiałów izolacyj‑
nych, 42 prace inżynieryjne, usługi w zakresie badań środowisko‑
wych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, doradztwo technicz‑
ne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 308724
(220) 2017 10 06
(210) 477388
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) OPERATOR ARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KUCELIN Częstochowski Park Przedsiębiorczości
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi dotyczące administrowania nieruchomościa‑
mi, dzierżawy nieruchomości, wynajmowania pomieszczeń biuro‑
wych i produkcyjno‑magazynowych, pośrednictwo w sprawach ma‑
jątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, leasing
nieruchomości, 39 usługi magazynowania, wynajmowanie magazy‑
nów, składowanie towarów.
(111) 308725
(220) 2017 10 09
(210) 477450
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) PIECHACZEK KRZYSZTOF WENINGER, Wodzisław Śląski, PL.
(540) RST RAPID + STABLE + TOUGH
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.17.05
(510), (511) 19 boazeria niemetalowa, deski, drewno na profile,
drzwi, ościeżnice nie metalowe, elementy wykończeniowe budow‑
lane niemetalowe, okładziny drewniane, stolarka okienna niemetalo‑
wa, parkiety, panele podłogowe niemetalowe, podłogi niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, profile nie metalowe, listwy niemeta‑
lowe, systemy mocowania paneli podłogowych, podłogowe płytki
niemetalowe, system mocowań mobilnych w miejsce docelowe przy
pomocy rzepów: listew przypodłogowych, ościeżnic drzwiowych,
ram i innych elementów wyposażenia wnętrz.
(111) 308726
(220) 2017 10 10
(210) 477507
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) ECCELLENTE
(510), (511) 30 gotowe dania na bazie mąki lub wyrobów z mąki
mrożone i/lub świeże, kanapki, zapiekanki, makarony, gotowe sosy
fix, dania gotowe w proszku, przyprawy, mąka i produkty zbożowe,
chleb, musztarda, ketchup, sosy (przyprawy), lody.
(111) 308727
(220) 2017 10 11
(210) 477572
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) KUDRZYN BEATA, KUDRZYN CEZARY EMEL SPÓŁKA
CYWILNA, Częstochowa, PL.
(540) EMEL
(510), (511) 25 obuwie damskie, dziecięce, męskie, 35 reklama, rekla‑
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe
i telewizyjne, promocja sprzedaży, usługi marketingowe, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy in‑
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, udziela‑
nie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży, obuwia i dodatków
odzieżowych, obuwniczych.
(111) 308728
(151) 2018 03 26

(220) 2017 10 11
(441) 2017 11 27

(210) 477578
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(732) PACZKOWSKI ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE RAJAN, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) R RAJAN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.03, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 skarpety, rajstopy.
(111) 308729
(220) 2017 10 11
(210) 477587
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Ready For Perfect Skin
(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, prepara‑
ty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do
pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami ko‑
smetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do
makijażu, kosmetyki kolorowe, środki do usuwania makijażu, 5 pre‑
paraty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do
celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do
celów leczniczych.
(111) 308730
(220) 2017 10 17
(210) 477830
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) DZIKI Z NATURY
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, przetwory z ryb, sałatki na bazie ryb, warzyw
i jajek.
(111) 308731
(220) 2017 10 18
(210) 477878
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów, PL.
(540) ANNA ZARADNA WIELE CI OSZCZĘDZI!
(540)

(531) 27.05.01, 02.03.11, 02.03.23, 02.03.30, 26.01.01
(510), (511) 3 pumeksy, 4 świece, świeczki zapachowe, świece
ozdobne, świece podgrzewające, zapachowe świece podgrzewają‑
ce, podgrzewacze, kostki do rozpalania w grillu i kominku, 6 folie me‑
talowe do zawijania i pakowania, wyroby z folii metalowych, w tym
pojemniki, formy, torby, rękawy foliowe, folie żaroodporne, folie alu‑
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miniowe do zawijania i pakowania, folie aluminiowe do pakowania
produktów spożywczych, grillowania, pieczenia, aluminiowe tacki
do grilla, trzonki metalowe do szczotek i mopów, 11 zapalacze do
grilla, 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, papier do pako‑
wania, papier i rękawy do pieczenia, torby do pakowania (koperty,
woreczki) z papieru lub z tworzyw sztucznych, torby na śmieci z pa‑
pieru lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci z papieru lub z two‑
rzyw sztucznych, torebki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru
lub z tworzyw sztucznych, ręczniki papierowe, filtry do kawy, ser‑
wetki papierowe, obrusy papierowe, torebki na mrożonki, torebki
śniadaniowe, papiery śniadaniowe, 21 foremki do lodu, rękawice do
prac domowych, rękawice ogrodnicze, ścierki i ściereczki z mikroflo‑
ry, włóknin, dzianin i tkanin, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki
do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, ściereczki do wycierania
mebli, ściereczki impregnowane detergentem do czyszczenia, gąbki
do celów domowych, gąbki toaletowe, zmywaki, druciaki, czyściki
do naczyń, mopy, mopy z mikroflory, wiadra, kubły na śmieci, kosze
na śmieci, szczotki, zmywaki ścierne do celów kuchennych, materia‑
ły do polerowania, papierowe tace i tacki gastronomiczne, talerze
papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, łyżki z tworzyw sztucz‑
nych, łyżeczki z tworzyw sztucznych, widelce z tworzyw sztucznych,
noże z tworzyw sztucznych, miseczki z tworzyw sztucznych, kubki
papierowe, kubki z tworzyw sztucznych, kufle do piwa z tworzyw
sztucznych, szklaneczki z tworzyw sztucznych, filiżanki z tworzyw
sztucznych, kieliszki z tworzyw sztucznych, wykałaczki, klamerki do
mocowania bielizny na sznurze, słomki do napojów, trzonki niemeta‑
lowe do szczotek i mopów.

(111) 308732
(220) 2017 10 20
(210) 478032
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) WIERZBICKA‑BAXTER AGNIESZKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) PURPLE VALLEY
(510), (511) 29 aloes spożywczy, bita śmietana, cebula konserwowa‑
na, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawarto‑
ści tłuszczu, czosnek (konserwowy-), daktyle, dżem imbirowy, dżemy,
fasolka konserwowa, galaretki, galaretki owocowe, groszek konser‑
wowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], jagody,
konserwowane, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe,
kiszone warzywa [kimchi], koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, konserwowane warzywa, korniszony, krążki z cebu‑
li, krem na bazie masła, krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona,
kwaśna śmietana, liofilizowane warzywa, marmolada, miąższ owo‑
ców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, migdały mielone, mlecz‑
ne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko
kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdało‑
we do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżo‑
we do celów kulinarnych, mleko skondensowane, mleko sojowe,
mleko w proszku, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mle‑
ka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka mig‑
dałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika
przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do
celów spożywczych], olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy ja‑
dalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożyw‑
czych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha
palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinar‑
nych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki
konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane,
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy
ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w pusz‑
kach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do
kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pierożki na ba‑
zie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, pro‑
dukty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przecie‑
ry warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup
jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, sałatki owoco‑
we, sałatki warzywne, skórki owocowe, soczewica konserwowana,
soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinar‑
nych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania,
sos żurawinowy [kompot], spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej
kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, substytuty mleka, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka, śmietana [produkty mle‑
czarskie], śmietana na bazie warzyw, trufle konserwowane, warzywa
gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa
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w puszkach, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar, bulion, zsiadłe
mleko, zupy, zupy (składniki do sporządzania-), żelatyna, 30 anyż,
anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty-) do żywności, aromaty kawo‑
we, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do-), bloki
lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa,
chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow‑chow
[przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier,
cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [sub‑
stytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czo‑
snek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki gluteno‑
we do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie
z ryżu], glazury do szynki, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, goto‑
we potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żu‑
cia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przy‑
prawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao,
kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], ka‑
sza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niena‑
turalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożyw‑
czych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza
palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza],
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód
w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukre‑
cja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroni‑
ki [wyroby cukiernicze], makarony, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na
bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet
piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ry‑
żowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki-)
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny,
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta
migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowa‑
nia zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmie‑
ni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie
mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cu‑
kierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ma‑
karon, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, pre‑
paraty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia,
proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na
bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przy‑
prawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty, )
ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na ba‑
zie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z-), ryż, ryż błyskawiczny,
sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], sie‑
mię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spo‑
żywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda
oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka-),
sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów,
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwo‑
wania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, su‑
shi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przy‑
prawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka
z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami),
tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut
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wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania,
wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu‑
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokopro‑
teinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy
gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przypra‑
wy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowa‑
ne [przyprawy], 31 aloes [roślina], burak, cebula świeża [warzywa],
cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, chmiel, choinki, cuki‑
nie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń na‑
turalna, drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do
rozmnażania, grzyby świeże, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone,
jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki, świeże,
karczochy, świeże, kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych
owoców, korzenie cykorii, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty,
kwiaty suszone do dekoracji, łupiny orzechów kokosowych, mąka
z ryżu [pasza], migdały [owoce], nasiona, ogórki świeże, oliwki świe‑
że, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzesz‑
ki arachidowe świeże, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe
świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papryki [rośli‑
ny], pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar świeży,
rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryż nieprzetworzony, sadzonki,
sałata świeża, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, słód dla piwo‑
warstwa i gorzelni, soczewica świeża [warzywa], surowe drewno,
szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, świeże ziemnia‑
ki, trufle świeże, trzcina cukrowa, warzywa świeże, winogrona świe‑
że, winorośle, wysłodziny, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nie‑
przetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie surowym,
zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [na‑
poje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządza‑
nia-), napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje gazo‑
wane (proszek do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje na ba‑
zie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty
mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalko‑
holizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje spor‑
towe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bez‑
alkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe,
pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory
(sok-) [napój], preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje
bezalkoholowe z-), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje],
syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), nie‑
sfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana
(preparaty do produkcji-), woda litowa, woda mineralna (produkty
do wytwarzania-), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda
sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocen‑
towe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier],
aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje,
dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likie‑
ry, miętowy (likier-), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogrono‑
wych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające-), whi‑
sky, wino, wódka, 35 optymalizacja stron internetowych, optymaliza‑
cja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, po‑
szukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezen‑
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro‑
dukcja 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 persone‑
lu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za
kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyj‑
ne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, syste‑
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matyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar‑
czej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po‑
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują‑
cymi finansowania, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekaz, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy interne‑
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami usługi handlu detalicznego w zakre‑
sie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykuła‑
mi spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi.

(111) 308733
(220) 2017 10 20
(210) 478034
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) NEOVTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko
‑Biała, PL.
(540) NEOVTRADE
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów z artykułami
budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposaże‑
nia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzenia‑
mi i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospo‑
darstwa domowego i sprzętem radiowo‑telewizyjnym, wyrobami
z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucz‑
nych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczy‑
mi, odzieżą oraz obuwiem.
(111) 308734
(220) 2017 10 20
(210) 478036
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) WIERZBICKA‑BAXTER AGNIESZKA ANNA, Szydłów, PL.
(540) DOLINA PURPUROWA
(510), (511) 29 aloes spożywczy, bita śmietana, cebula konserwowa‑
na, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, czosnek (konserwowy-), daktyle, dżem imbirowy, dżemy,
fasolka konserwowa, galaretki, galaretki owocowe, groszek konser‑
wowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], jagody,
konserwowane, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe,
kiszone warzywa [kimchi], koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, konserwowane warzywa, korniszony, krążki z cebu‑
li, krem na bazie masła, krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona,
kwaśna śmietana, liofilizowane warzywa, marmolada, miąższ owo‑
ców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, migdały mielone, mlecz‑
ne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko
kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdało‑
we do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżo‑
we do celów kulinarnych, mleko skondensowane, mleko sojowe,
mleko w proszku, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mle‑
ka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka mig‑
dałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika
przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do
celów spożywczych], olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy ja‑
dalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożyw‑
czych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha
palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinar‑
nych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki
konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane,
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy
ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w pusz‑
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kach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do
kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pierożki na ba‑
zie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, pro‑
dukty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przecie‑
ry warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup
jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, sałatki owoco‑
we, sałatki warzywne, skórki owocowe, soczewica konserwowana,
soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinar‑
nych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania,
sos żurawinowy [kompot], spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej
kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, substytuty mleka, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka, śmietana [produkty mle‑
czarskie], śmietana na bazie warzyw, trufle konserwowane, warzywa
gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar, bulion, zsiadłe
mleko, zupy, zupy (składniki do sporządzania-), żelatyna, 30 anyż,
anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty-) do żywności, aromaty kawo‑
we, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do-), bloki
lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa,
chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow‑chow
[przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier,
cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [sub‑
stytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czo‑
snek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki gluteno‑
we do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie
z ryżu], glazury do szynki, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, goto‑
we potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żu‑
cia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przy‑
prawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao,
kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], ka‑
sza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niena‑
turalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożyw‑
czych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza
palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza],
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód
w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukre‑
cja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroni‑
ki [wyroby cukiernicze], makarony, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na
bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet
piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ry‑
żowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki-)
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny,
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta
migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowa‑
nia zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmie‑
ni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie
mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cu‑
kierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ma‑
karon, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, pre‑
paraty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia,
proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na
bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przy‑
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prawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na ba‑
zie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z-), ryż, ryż błyskawiczny,
sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], sie‑
mię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spo‑
żywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda
oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka-),
sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów,
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwo‑
wania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, su‑
shi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przy‑
prawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka
z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami),
tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut
wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania,
wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu‑
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokopro‑
teinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy
gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przypra‑
wy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowa‑
ne [przyprawy], 31 aloes [roślina], burak, cebula świeża [warzywa],
cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, chmiel, choinki, cuki‑
nie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń na‑
turalna, drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do
rozmnażania, grzyby świeże, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone,
jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki, świeże,
karczochy, świeże, kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych
owoców, korzenie cykorii, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty,
kwiaty suszone do dekoracji, łupiny orzechów kokosowych, mąka
z ryżu [pasza], migdały [owoce], nasiona, ogórki świeże, oliwki świe‑
że, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzesz‑
ki arachidowe świeże, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe
świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papryki [rośli‑
ny], pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar świeży,
rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryż nieprzetworzony, sadzonki,
sałata świeża, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, słód dla piwo‑
warstwa i gorzelni, soczewica świeża [warzywa], surowe drewno,
szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, świeże ziemnia‑
ki, trufle świeże, trzcina cukrowa, warzywa świeże, winogrona świe‑
że, winorośle, wysłodziny, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nie‑
przetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie surowym,
zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [na‑
poje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządza‑
nia-), napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje gazo‑
wane (proszek do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje na ba‑
zie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty
mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalko‑
holizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje spor‑
towe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bez‑
alkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe,
pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory
(sok-) [napój], preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje
bezalkoholowe z-), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje],
syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), nie‑
sfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana
(preparaty do produkcji-), woda litowa, woda mineralna (produkty
do wytwarzania-), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda
sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocen‑
towe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier],
aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje,
dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likie‑
ry, miętowy (likier-), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogrono‑
wych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające-), whi‑
sky, wino, wódka, 35 optymalizacja stron internetowych, optymaliza‑
cja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
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handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, po‑
szukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezen‑
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro‑
dukcja 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 persone‑
lu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za
kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyj‑
ne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, syste‑
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar‑
czej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po‑
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują‑
cymi finansowania, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy in‑
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza‑
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami usługi handlu detalicznego w zakre‑
sie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykuła‑
mi spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi.

(111) 308735
(220) 2017 10 23
(210) 478138
(151) 2018 03 29
(441) 2017 11 27
(732) ALLCON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) 3T OFFICE PARK
(540)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, finansowanie nierucho‑
mości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieru‑
chomościami, wyceny finansowe nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości,
zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, planowa‑
nie inwestycji w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieru‑
chomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie informacji do‑
tyczących nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości ko‑
mercyjne, wynajmowanie pomieszczeń biurowych nieruchomości,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, planowanie
finansów w zakresie nieruchomości, administrowanie sprawami fi‑
nansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie informacji do‑
tyczących rynku nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo‑
kalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, usługi w zakresie nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, ubezpieczenia dla biur, ubezpie‑
czenia budynków, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomo‑
ści, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenia dla
przedsiębiorstw.
(111) 308736
(220) 2017 10 24
(210) 478186
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) BERESIŃSKA‑CZUBAK MARIOLA DOROTA GRINGO,
Piaseczno, PL.
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(540) FOX MET
(540)

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe artykuły budowlane, kołki metalowe, meta‑
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
(111) 308737
(220) 2017 10 26
(210) 478278
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) SIBERIAN VODKA COMPANY Ltd., Mariinsk, RU.
(540) RUSSIAN SHICK RS VODKA
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, srebrny, złoty, szary, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.15, 26.04.02,
28.05.99
(510), (511) 33 wódka.
(111) 308738
(220) 2017 10 26
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) GIBALSKA JUDYTA, Kraków, PL.
(540) idę na pole
(540)

(210) 478280

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, obuwie, nakrycia głowy,
części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte w klasie 25,
35 usługi sprzedaży w zakresie towarów: odzież, odzież dziecięca,
obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria do wymienionych towa‑
rów zawartych w klasie 25, plecaki, torebki, nerki (jako torebki na
biodra), worki (jako torebki i plecaki), parasole, magnesy, artykuły
odblaskowe do noszenia do zapobiegania wypadkom, pamięci USB,
etui na okulary, poduszki, kubki, poszewki na poduszki, pościel, na‑
szywki do ubrań, przypinki (piny), smycze (paski) do noszenia.
(111) 308739
(220) 2017 10 30
(210) 478454
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) ELEKTROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, PL.
(540) MiKS
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 6 zawory metalowe [inne niż części maszyn], metalowe
reduktory ciśnienia paliw gazowych dla sieci przesyłowych o śred‑
nim ciśnieniu.

(111) 308740
(220) 2017 10 31
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, PL.
(540) KAYAK MANIA
(540)

(210) 478523

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.01.08, 02.01.12, 02.03.08, 18.03.01, 18.03.21, 26.04.05,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych,
promowanie zawodów i wydarzeń sportowych związanych z kaja‑
karstwem, promowanie wolontariatu, 39 wypożyczanie kajaków,
organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, 41 udzielanie
informacji związanych z kajakarstwem, świadczenie usług zwią‑
zanych z rekreacją wodną, organizowanie i prowadzenie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych związanych z ka‑
jakarstwem, organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych
związanych z kajakarstwem, organizowanie obozów rekreacyjnych
i sportowych związanych z kajakarstwem, nauczanie, trening i in‑
struktaż sportowy związany z kajakarstwem, kursy edukacyjne zwią‑
zane z kajakarstwem, kursy instruktażowe związane z kajakarstwem,
kursy szkoleniowe związane z kajakarstwem, edukacja i szkolenia
związane z ochroną natury i środowiskiem, świadczenie usług edu‑
kacyjnych związanych z ekologią, usługi edukacyjne związane z bez‑
pieczeństwem wodnym, usługi edukacyjne w zakresie propagowa‑
nia zasad bezpieczeństwa na wodzie, usługi edukacyjne w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publi‑
kowanie przewodników i map turystycznych, udostępnianie sprzętu
rekreacyjnego i sportowego, usługi szkolenia opiekunów wolonta‑
riuszy, usługi szkolenia wolontariuszy.
(111) 308741
(220) 2008 02 28
(210) 337413
(151) 2018 02 23
(441) 2008 06 09
(732) TROPICAL Tadeusz Ogrodnik, Chorzów, PL.
(540) TROPICAL KOBALTOSAN
(510), (511) 1 substancje chemiczne stosowane w ogrodnictwie,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów i środków
przeciwpasożytniczych, mineralne materiały filtracyjne, ceramiczne
materiały filtracyjne, mineralne i ceramiczne materiały filtracyjne
w postaci kuleczek i granulek, materiały filtracyjne z węgla drzew‑
nego, materiały filtracyjne z węgla drzewnego z zeolitem, wszystkie
powyższe towary do stosowania w szczególności w akwarystyce
i terrarystyce, kora do ściółkowania, podłoża dla upraw bezgrunto‑
wych, maty kokosowe, naturalne podłoża z włókien orzecha kokoso‑
wego, wodorosty, 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, lecznicze,
odkażające, sanitarne, do stosowania w akwarystyce, terrarystyce,
w hodowli fauny i flory, dezynfekujące, neutralizujące, o działaniu
przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym, do stosowania w akwa‑
rystyce, terrarystyce, w hodowli fauny i flory, preparaty i produkty
o działaniu leczniczym i regenerującym do stosowania w terrarysty‑
ce, preparaty pielęgnacyjne i dezynfekcyjne przeznaczone do pie‑
lęgnacji fauny w terrariach, w tym preparaty zawierające witaminę
A i/iub wapno i/lub żelazo i/lub sole mineralne z azotem i fosforem,
preparaty weterynaryjne dla ptaków, gadów, płazów oraz drobnych
zwierząt hodowlanych, środki do dezynfekcji terrarium, środki de‑
zynfekcyjne dla zwierząt domowych w tym ryb akwariowych i ho‑
dowlanych, preparaty bakteriobójcze, fungicydy, herbicydy, insekty‑
cydy, biocydy, preparaty do ochrony roślin przed patogenami.
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(111) 308742
(220) 2017 10 31
(210) 478524
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) KADAJ ROMAN, ŚWIĘTOŃ TOMASZ ALGORES‑SOFT SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów, PL.
(540) GEONET
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie kompu‑
terowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe stosowane do
obliczeń w geodezji.
(111) 308743
(220) 2017 11 03
(210) 478574
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GDAŃSKI OXFORD
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie marketingu, dystrybucja materiałów reklamowych, mar‑
ketingowych i promocyjnych, zarządzanie hotelami, zarządzanie
mieszkaniami, 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące sprze‑
daży i wynajmu budynków, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami do handlu detalicznego, wynajem lokali na cele
biurowe, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, wynajem mieszkań,
wynajem nieruchomości, wynajem zakwaterowania, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, wynajem i dzierżawa zakwa‑
terowania stałego, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem
pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, zarzą‑
dzanie nieruchomościami, zarządzanie budynkami, zarządzanie
domami czynszowymi, zarządzanie portfelem nieruchomości, po‑
zyskiwanie kapitału, inwestycje kapitałowe, pozyskiwanie kapitału
finansowego, zarządzanie kapitałem, zarządzanie powiernicze in‑
westycjami, 37 budowa domów, budowa nieruchomości komercyj‑
nych, budowa nieruchomości mieszkalnych, remont nieruchomości,
nadzór nad remontami budynków, usługi odnawiania mieszkań,
43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, biura
zakwaterowania, usługi hoteli i moteli, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wynajem zakwaterowanie
tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, usługi recep‑
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty].
(111) 308744
(220) 2017 11 03
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) melo radio
(540)

(210) 478576

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowi‑
zualne; programy komputerowe do wykorzystania w relacji do przeka‑
zu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej; magnetyczne lub optycz‑
ne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami; dyski do
rejestracji dźwięku; dyski kompaktowe; dyski optyczne; programy gier
komputerowych; płyty CD; płyty DVD; dyski komputerowe; dyski ma‑
gnetyczne; dyski obliczeniowe; filmy do nagrań dźwiękowych; interfej‑
sy dla informatyki; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reproduk‑
cji dźwięku lub obrazu; aparaty do przetwarzania informacji; aparaty
do rejestracji dźwięku; urządzenia nadawcze, 16 materiały reklamowe;
materiały drukowane; afisze; czasopisma; publikacje prasowe; rysunki;
albumy; broszury; kalendarze; fotografie; reprodukcje graficzne; kata‑
logi; ulotki; wydruki graficzne; naklejki i nalepki; periodyki; galanteria
papiernicza; materiały piśmienne; artykuły biurowe; artykuły papier‑
nicze; banery wykonane z papieru lub kartonu; komiksy; postery i pla‑
katy; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania; karty muzyczne
z życzeniami; materiały do nauczania, 25 odzież; tshirty; obuwie; nakry‑
cia głowy; akcesoria jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie; mufki,
daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria do obuwia; paski; skarpe‑
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ty, 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach
internetowych; organizacja kampanii reklamowych; usługi reklamowej
agencji radiowej; badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci
radiowe i Internet; usługi publikowania tekstów reklamowych; aranża‑
cja wydarzeń w celach reklamowych; sprzedaż czasu radiowego, w tym
na rzecz sponsorów; reklama w sieci komputerowe, w tym na porta‑
lach internetowych; usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszech‑
nianie programów i materiałów reklamowych; informacja handlowa
i biznesowa; uaktualnianie materiałów reklamowych; wprowadzenie
reklamy radiowej do sieci Internet; usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych; poszu‑
kiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich;
wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji
publicznej; wypożyczanie materiałów reklamowych; subskrypcja pro‑
gramów radiowych; badania percepcji programów radiowych i tele‑
wizyjnych oraz analiz wyników; promocje i pośrednictwo sprzedaży;
projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych; wykorzystanie
znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie, promocji i działa‑
niach marketingowych promujących jego usługi lub produkty w związ‑
ku z wizerunkiem czy prestiżem firmy, 38 emisja radiowa; radiofonia;
poczta elektroniczna; przesyłanie informacji i wiadomości; transmisja
dźwięku i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym
online i offline, przez Internet; usługi nadawania radiowych sygnałów;
usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu; obsługa przekazu fo‑
nicznego; monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych
poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji; rozpowszechnia‑
nie programów radiowych i telewizyjnych; wynajem urządzeń do od‑
bioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych; usługi
agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiado‑
mości; usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe;
emisja programów radiowych i telewizyjnych; transmisje i retransmisje
programów radiowych i telewizyjnych; usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. prze‑
syłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazo‑
wych i dźwiękowych; prowadzenie i organizowanie transmisji; retrans‑
misja programów; monitorowanie radiowych mediów elektronicznych;
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie; aranżacja i leasing
czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radio‑
wych i telewizyjnych; usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej
oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu; informacja
o imprezach; dostarczanie informacji dotyczących programów radio‑
wych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycz‑
nym, sportowym i rekreacyjnym; organizowanie rozrywki radiowej i te‑
lewizyjnej; organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym;
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach
rozrywkowych, kulturalnych; obsługa imprez okolicznościowych; usłu‑
gi reporterskie; usługi studia nagrań; udostępnienie nagranych no‑
śników obrazu i dźwięku; wypożyczanie nagrań dźwiękowych; usługi
produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu,
drogą telefonii komórkowej, online i na zlecenie płatne i nieodpłatne;
planowanie, aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla ra‑
dia, online i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów; produkcja,
powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych; prowadze‑
nie online klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych
na falach radiowych i w Internecie; elektroniczne publikacje w tym
publikacje dźwięku; informacje dotyczące rozrywki dostarczane on‑
line z bazy danych lub z Internetu; dostarczanie informacji dotyczą‑
cych programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym; nagrywanie dźwięku; organizowanie
i prowadzenie gier i konkursów; organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych; organizowanie i prowadzenie imprez i kon‑
kursów sportowych; organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
edukacyjnych; organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w ce‑
lach rozrywkowych; organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych; organizowanie i prowadzenie imprez i kon‑
kursów w zakresie rozrywki; organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych; organizowanie i prowadzenie zawodów;
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych; organi‑
zowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych; organizowa‑
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nie kursów szkoleniowych; organizowanie i prowadzenie koncertów;
zarządzanie koncertami; obsługa koncertów muzycznych; koncerty
muzyczne na żywo; koncerty muzyczne za pośrednictwem radia; usłu‑
gi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo‑
waniem i prowadzeniem koncertów; usługi w zakresie opracowywania
reportażu; reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym,
edukacyjnym; usługi reporterskie; organizowanie i produkcja pokazów
i widowisk artystycznych; produkcja programów radiowych o charak‑
terze biznesowym; tworzenie serwisów informacyjnych; organizowa‑
nie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych;
udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową; usługi współpracy
stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych
i telewizyjnych na zlecenie, 42 przetwarzanie informacji dźwiękowych
na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach
cyfrowych; użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów in‑
formacyjnych na rzecz osób trzecich; tworzenie i prowadzenie stron
internetowych na rzecz osób trzecich (patronaty); usługi w zakresie do‑
radztwa oraz opracowania ekspertyz i raportów naukowo nadawczych
w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich
i praw własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 308745
(220) 2017 11 03
(210) 478579
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI MARIUSZ
KOSIŃSKI MARCIN KOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dziękowizna, PL.
(540) STONO
(510), (511) 19 arkusze okładzinowe na fasady z materiałów pianko‑
wych pokrytych zaprawą, niemetalowe arkusze okładzinowe, nieme‑
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, artykuły ce‑
ramiczne do celów budowlanych, betonowe elementy budowlane,
ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki podło‑
gowe do budynków, deski z materiałów niemetalowych do użytku
w budownictwie, fasady z materiałów niemetalowych, glazurowane
dachówki ceramiczne, glazurowane płytki ceramiczne, kamień na
ściany, licowa zaprawa murarska, materiały budowlane z tworzyw
sztucznych, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, mieszan‑
ki cementowe, mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w bu‑
downictwie, mieszanki na bazie bitumu do celów budowlanych,
niemetalowe budowlane elementy fasadowe, niemetalowe cegły
licowe, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe listwy deko‑
racyjne, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe płyty dachowe,
niemetalowe płyty laminowane do ścian, niemetalowe płyty sufi‑
towe, niemetalowe okładziny do fasad, niemetalowe okładziny na
sufity, niemetalowe panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie,
niemetalowe płyty okładzinowe, płytki mozaikowe ścienne, ścienne
płytki ceramiczne, zaprawy budowlane.
(111) 308746
(220) 2017 11 03
(210) 478580
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI MARIUSZ
KOSIŃSKI MARCIN KOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dziękowizna, PL.
(540) TABULO
(510), (511) 19 arkusze okładzinowe na fasady z materiałów pianko‑
wych pokrytych zaprawą, niemetalowe arkusze okładzinowe, nie‑
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, artykuły
ceramiczne do celów budowlanych, ceramiczne płytki na podłogi
zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, deski z ma‑
teriałów niemetalowych do użytku w budownictwie, drewniana ob‑
licówka, drewno laminowane klejem, licowa zaprawa murarska, ma‑
teriały budowlane z tworzyw sztucznych, niemetalowe budowlane
elementy fasadowe, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe
listwy dekoracyjne, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe płyty
laminowane do ścian, niemetalowe płyty sufitowe, niemetalowe okła‑
dziny do fasad, niemetalowe okładziny na sufity, niemetalowe panele
ogniotrwałe do użytku w budownictwie, niemetalowe płyty okładzi‑
nowe, płytki mozaikowe ścienne, ścienne płytki ceramiczne.
(111) 308747
(220) 2017 11 03
(210) 478584
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI MARIUSZ
KOSIŃSKI MARCIN KOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dziękowizna, PL.
(540) KLINKIERO
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(510), (511) 19 arkusze okładzinowe na fasady z materiałów pianko‑
wych pokrytych zaprawą, niemetalowe arkusze okładzinowe, nie‑
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, artykuły
ceramiczne do celów budowlanych, ceramiczne płytki na podłogi
zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, deski z ma‑
teriałów niemetalowych do użytku w budownictwie, drewno lamino‑
wane klejem, glazurowane dachówki ceramiczne, glazurowane płytki
ceramiczne, gliniane płytki ścienne, licowa zaprawa murarska, materiały
budowlane z tworzyw sztucznych, materiały budowlane ze sztucznego
kamienia, mieszanki cementowe, mieszanki do obrzutek tynkowych do
użytku w budownictwie, mieszanki na bazie bitumu do celów budowla‑
nych, niemetalowe budowlane elementy fasadowe, niemetalowe cegły
licowe, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe listwy dekoracyj‑
ne, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe płyty dachowe, niemeta‑
lowe płyty laminowane do ścian, niemetalowe płyty sufitowe, niemeta‑
lowe okładziny do fasad, niemetalowe okładziny na sufity, niemetalowe
panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie, niemetalowe płyty
okładzinowe, płytki mozaikowe ścienne, ścienne płytki ceramiczne.

(111) 308748
(220) 2017 11 04
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) WOLTYŃSKI ARTUR ARTUREX, Warszawa, PL.
(540) PIZZA Z RADOŚCI
(540)

(210) 478661

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 24.17.07, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych.
(111) 308750
(220) 2017 11 07
(210) 478685
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) ELEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 29.01.02, 26.13.25

(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe, złączki rur
spustowych metalowe, złączki rynien metalowe, 19 rury spusto‑
we niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usługi dekarskie, budowa
i konserwacja rynien i rur spustowych.

(111) 308751
(220) 2017 11 08
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) VOGEL MARCIN LEGOV, Poznań, PL.
(540) LAURELLA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 478727

(111) 308752
(220) 2017 11 08
(210) 478730
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, PL.
(540) Cooknij to! W ZDROWYM STYLU
(540)

(210) 478633

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, żółty
(531) 26.03.02, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 pizzerie, usługi barowe, usługi restauracji, przygoto‑
wywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, wynajem pomiesz‑
czeń na uroczystości towarzyskie, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 308749
(220) 2017 11 05
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) TUREK MARIUSZ, Nowa Wieś, PL.
(540) M MARIUSZ TUREK
(540)
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Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 26.11.01, 26.11.08, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], widelce, sztuć‑
ce, czerpaki [narzędzia ręczne], szpikulce do lodu, szczypce do cukru,
srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], łyżki [chochle do win], noże,
tasaki do siekania mięsa [ręczne], 21 patelnie, garnki kuchenne,
garnki, czajniki nieelektryczne, dzbanki, sitka do zaparzania herbaty,
spodeczki, czajniczki do herbaty, przykrycia na czajniczek, karafki,
młynki do użytku domowego, ręczne, młynki do pieprzu, ręczne, ter‑
mosy, ruszty [kuchenne], grille [kuchenne], elementy podtrzymujące
ruszt, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne,
deski do krojenia do kuchni, kufle na piwo, kubki, naczynia szklane
do napojów, szklane naczynia do picia, zastawa stołowa inna niż
noże, widelce i łyżki, serwisy do kawy [zastawa stołowa], serwisy do
herbaty, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, serwisy [zastawy stołowe],
tace do użytku domowego, miseczki, wyroby szklane codziennego
użytku, filiżanki, talerze, czajniki nieelektryczne, słoiki, porcelana,
wyroby garncarskie, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo‑
wego, ozdoby z porcelany, kosze na śmieci, szczotki do mycia naczyń,
wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, pojemniki na wykałaczki,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, narzędzia do czyszczenia,
ręczne.
(111) 308753
(220) 2017 11 08
(210) 478734
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) STACHYRA JOLANTA UNITRON COMPUTER, Lublin, PL.
(540) UROUTE
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokali‑
zacyjne, do namierzania celu i kartograficzne i akcesoria do nich,
elektroniczne urządzenia nawigacyjne GPS i akcesoria do nich, opro‑
gramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, urządzenia do reje‑
strowania obrazu do pojazdów i akcesoria do nich, smartfony i akce‑
soria do nich.
(111) 308754
(220) 2017 11 09
(210) 478740
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) BIAŁY AGNIESZKA ELTEE GROUP, Warszawa, PL.
(540) Vagaru
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje kom‑
puterowe do pobrania, dane zapisane elektronicznie, e
‑booki,
edukacyjne oprogramowanie komputerowe, edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, interaktywne oprogramowanie kompu‑
terowe, magnetyczne nośniki programów, muzyka, filmy i inne ro‑
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dzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalo‑
ne na nośnikach, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie
multimedialne zapisane na płytach CD‑ROM, oprogramowanie rze‑
czywistości wirtualnej, programy komputerowe do celów edukacji,
programy komputerowe do pobrania, publikacje elektroniczne,
urządzenia do tłumaczenia języków obcych, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, 16 broszury, certyfikaty drukowane, drukowane
foldery informacyjne, drukowane materiały edukacyjne, instrukcje
obsługi programów komputerowych, książki, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, papier, plakaty reklamowe, podręczniki,
publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamo‑
we, reklamy drukowane, słowniki, szyldy reklamowe z papieru lub
z kartonu, teczki konferencyjne, ulotki, ulotki reklamowe, 38 nada‑
wanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, transmisja danych przez Internet, udostępnianie instalacji
telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie,
edukacja językowa, elektroniczna publikacja tekstów i druków in‑
nych niż reklamowe, w Internecie, kursy językowe, nauczanie języ‑
ków obcych, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, organizacja
kursów językowych, organizowanie indywidualnej nauki języków,
publikowanie elektroniczne, świadczenie usług w zakresie szkół
i kursów językowych, tłumaczenia językowe, udostępnianie publika‑
cji elektronicznych, usługi edukacyjne związane z nauką języków ob‑
cych, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów języ‑
kowych, zapewnianie kursów szkoleniowych on‑line, 42 certyfikacja
usług edukacyjnych, elektroniczne przechowywanie cyfrowych pli‑
ków audio, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo,
elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne
przechowywanie obrazów cyfrowych, elektroniczne przechowywa‑
nie plików i dokumenty, infrastruktura jako usługa (iaaS), instalacje
oprogramowania komputerowego, interaktywne usługi hostingowe
umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi
treściami i obrazami w trybie on‑line, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], wypożyczanie oprogramowanie komputerowego, platforma
jako usługa [PaaS], programowanie oprogramowania edukacyjnego,
przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych
on‑line, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego on‑line, nie do pobrania, do tłumaczenia języków,
wypożyczanie oprogramowania użytkowego.

(111) 308755
(220) 2015 05 11
(210) 442314
(151) 2018 04 06
(441) 2015 08 31
(732) ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) JEWEL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 krajalnice elektryczne, maszynki do mielenia mięsa,
miksery elektryczne, młynki domowe elektryczne, noże elektrycz‑
ne, wyciskacze do owoców (elektryczne), sokowirówki elektryczne,
roboty kuchenne elektryczne, blendery elektryczne, kuchenne urzą‑
dzenia elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
szatkownice do warzyw, odkurzacze, pralki, pralko‑suszarki, suszar‑
ki, wirówki, zmywarki do naczyń, spieniacze do mleka elektryczne,
8 przybory do depilacji elektryczne i nieelektryczne, maszynki do
golenia elektryczne i nieelektryczne, zestawy do golenia, maszyn‑
ki do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne, maszynki
do golenia odzieży elektryczne, zestawy do manicure elektryczne
i nieelektryczne, zestawy do pedicure elektryczne i nieelektryczne,
pilniki elektryczne do stóp, trymery elektryczne i nieelektryczne,
żelazka elektryczne, lokówki elektrotermiczne do włosów, urządze‑
nia do układania włosów elektrotermiczne, karbownice do włosów
(elektryczne), prostownice do włosów (elektryczne), 9 wagi ku‑
chenne mechaniczne i elektroniczne, wagi osobowe mechaniczne
i elektroniczne, podręczne wagi bagażowe,, 11 czajniki elektryczne,
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czajniki elektryczne bezprzewodowe, opiekacze stykowe i bezsty‑
kowe, ekspresy do kawy elektryczne, automaty do kawy elektrycz‑
ne, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, tostery, rożna,
grille elektryczne, formy do wypiekania ciasta elektryczne, formy do
wypiekania wafli elektryczne, urządzenia do gotowania elektryczne,
kuchenki mikrofalowe, kuchenny sprzęt elektryczny, piece kuchen‑
ne elektryczne, elektryczne płyty grzejne, suszarki do włosów, loko
suszarki do włosów, grzejniki elektryczne, termowentylatory, wenty‑
latory elektryczne do użytku osobistego, urządzenia do klimatyzacji
do użytku domowego, nawilżacze, aparaty do jonizacji powietrza,
żarniki do ogrzewania elektryczne, grzejniki radiacyjne, konwekcyj‑
ne do użytku domowego, wymienniki ciepła, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, elektryczne suszarki do grzybów, owo‑
ców, warzyw, ziół, wyciągi wentylacyjne, lodówki, zamrażarki, dzban‑
ki filtrujące wodę, 21 lodówki turystyczne nieelektryczne, młynki
nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia elektryczne do
zwabiania i zabijania owadów, spieniacze do mleka nieelektryczne,
35 usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo‑eksportowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa handlowego w zakresie
dystrybucji towarów z wyłączeniem transportu, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygod‑
nie je oglądać i kupować za pośrednictwem sieci Internetu, w hur‑
towniach, marketach, sklepach, kiermaszach ze sprzętem do użytku
domowego elektrycznym i nieelektrycznym, sprzętem do ogrzewa‑
nia, do podgrzewania, sprzętem grzejnym, sprzętem do gotowania,
do pieczenia, do suszenia, do zamrażania, do chłodzenia, do prania,
do prasowania, do zmywania, do wentylacji, do oczyszczania powie‑
trza, do klimatyzacji, do nawilżania, do ważenia, do odkurzania, do
czyszczenia, z przyrządami i przyborami do golenia, do depilacji, do
strzyżenia, do obcinania, do manicure, do pedicure, do układania
włosów, do mycia zębów, ze sprzętem RTV, z urządzeniami do nagry‑
wania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, magnetycznymi no‑
śnikami danych, płytami (dyskami), sprzętem przetwarzającym dane,
sprzętem komputerowym, sprzętem telekomunikacyjnym, sprzętem
optycznym, sprzętem fotograficznym, usługi agencji reklamowej,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, dystrybucja (roz‑
powszechnianie) materiałów reklamowych (druków, prospektów,
broszur), usługi w zakresie organizowania targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 37 instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych.

(111) 308756
(220) 2015 12 14
(210) 450374
(151) 2018 04 17
(441) 2016 03 14
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Polskie Radio rytm
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe, systemy komputerowe, sys‑
temy przetwarzania danych, nośniki informacji programów kom‑
puterowych, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, cyfrowe nośniki danych, płyty CD i DVD, dyski ob‑
liczeniowe, optyczne nośniki danych, dystrybutory dysków, filmy do
nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do na‑
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do
przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia
nadawcze, 16 drukowane materiały szkoleniowe, publikacje druko‑
wane, czasopisma, katalogi, ulotki, afisze, plakaty, albumy, książki,
broszury, podręczniki, papier do pisania, certyfikaty drukowane,
pisaki, pióra żelowe, notatniki ilustrowane, kalendarze drukowane,
papier, odbitki fotograficzne, kartki na notatki, artykuły papiernicze,
materiały do nauczania, 35 usługi w zakresie doradztwa, konsultacji
i badań w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku, rekla‑
ma, marketing, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie outsourcingu, analiza kosztów, analiza funkcjonowania
firm, analiza rynku, dostarczanie informacji dotyczących działalno‑
ści gospodarczej, audyty, doradztwo związane z audytami, sprzedaż
detaliczna i hurtowa następujących towarów: „książki, czasopisma,
materiały drukowane, CD, DVD, twarde dyski, płyty z nagraniami
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audio i/lub wideo, pamięci przenośne, inne nośniki cyfrowe zawie‑
rające nagrania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub eduka‑
cyjnym”, 38 usługi przesyłania głosu, usługi elektronicznej transmisji
głosu, usługi transmisji głosu i danych, bezprzewodowa transmisja
elektroniczna sygnałów głosowych, świadczenie usług komunikacji
głosowej przez Internet, usługi w zakresie przesyłania elektronicz‑
nych wiadomości głosowych, wspomagane komputerowo przesy‑
łanie obrazów, transmisja wiadomości i obrazów, bezprzewodowe
elektroniczne przesyłanie obrazów, transmisja obrazów drogą sate‑
litarną, transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, transmisja sygna‑
łów zawierających dźwięk, obraz i dane, transmisja obrazu za pośred‑
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, usługi bezpiecznej
transmisji danych, dźwięków i obrazów, transmisja sieciowa dźwię‑
ków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja satelitarna dźwięków,
obrazów, sygnałów i danych, elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, transmisja
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic‑
twem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja mate‑
riałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowa‑
nych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, telekomunikacja radiowa, emisja radiowa, radiowe usługi
informacyjne, wypożyczanie sprzętu radiowego, transmisja progra‑
mów radiowych, wynajem urządzeń radionadawczych, usługi radio‑
komunikacji szerokopasmowej, usługi radiokomunikacji wąskopa‑
smowej, transfer informacji drogą radiową, nadawanie programów
drogą radiową, emisja programów telewizyjnych i radiowych, trans‑
misja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych przez satelitę, udostępnianie sprzętu do
nadawania drogą radiową poza studiem, udostępnianie urządzeń do
transmisji i odbioru drogą radiową, wypożyczanie obiektów i sprzę‑
tu do emisji radiowej i telewizyjnej, prowadzenia transmisji z imprez
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, nauko‑
wych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, kon‑
kursów, festiwali, pokazów, 41 produkcja nagrań dźwięku i obrazu na
nośnikach dźwięku i obrazu, montaż lub nagrywanie dźwięku i obra‑
zu, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku i wideo, usługi
rozrywki dźwiękowej, produkcja nagrań dźwiękowych, montaż taśm
dźwiękowych, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie na‑
grań dźwiękowych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, wypoży‑
czanie urządzeń do reprodukcji dźwięku, usługi szkoleniowe dla in‑
żynierów dźwięku, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku,
prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, produkcja na‑
grań dźwiękowych i muzycznych, usługi w zakresie nagrań dźwięko‑
wych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja taśm
dźwiękowych w celach rozrywkowych, produkcja edukacyjnych na‑
grań dźwiękowych i wideo, realizowanie rozrywki w postaci nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie płyt lub taśm magnetycznych z nagra‑
nym dźwiękiem, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki
wideo, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwię‑
kiem, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo
i telewizyjnych, usługi w zakresie organizowania imprez informacyj‑
nych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kul‑
turalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
oraz konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usłu‑
gi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, szkolenia,
usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
zawodowe, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja doro‑
słych, edukacja, informacja o edukacji, kongresy, organizowanie i/lub
prowadzenie kongresów, opracowywanie podręczników edukacyj‑
nych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja egza‑
minów edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów, organizowanie
i/lub prowadzenie konferencji, organizowanie i/lub prowadzenie
kongresów, organizowanie i/lub prowadzenie seminariów, organi‑
zowanie i/lub prowadzenie sympozjów, organizowanie i/lub prowa‑
dzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów, orga‑
nizowanie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, przygotowanie prezenta‑
cji do celów szkoleniowych, przygotowanie tekstów do publikacji,
przygotowywanie programów szkoleniowych, publikacja broszur,
publikacja czasopism internetowych, publikacja i edycja materiałów
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drukowanych, publikacja literatury instruktażowej, publikowanie,
certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, edukacja on‑line,
prowadzenie kursów e‑learningowych, udostępnianie materiałów
edukacyjnych za pomocą Internetu, informacja o edukacji udostęp‑
niana on‑line, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
intelektualnej dzieci, usługi edukacyjno‑rozrywkowe dla dzieci.

(111) 308757
(220) 2015 12 14
(210) 450376
(151) 2018 04 17
(441) 2016 03 14
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Polskie Radio dzieciom
(540)

Kolor znaku: fioletowy, żółty, różowy, błękitny
(531) 04.03.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, systemy komputerowe, sys‑
temy przetwarzania danych, nośniki informacji programów kom‑
puterowych, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, cyfrowe nośniki danych, płyty CD i DVD, dyski ob‑
liczeniowe, optyczne nośniki danych, dystrybutory dysków, filmy do
nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do na‑
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do
przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia
nadawcze, 16 drukowane materiały szkoleniowe, publikacje druko‑
wane, czasopisma, katalogi, ulotki, afisze, plakaty, albumy, książki,
broszury, podręczniki, papier do pisania, certyfikaty drukowane,
pisaki, pióra żelowe, notatniki ilustrowane, kalendarze drukowane,
papier, odbitki fotograficzne, kartki na notatki, artykuły papiernicze,
materiały do nauczania, 35 usługi w zakresie doradztwa, konsultacji
i badań w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku, rekla‑
ma, marketing, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie outsourcingu, analiza kosztów, analiza funkcjonowania
firm, analiza rynku, dostarczanie informacji dotyczących działalno‑
ści gospodarczej, audyty, doradztwo związane z audytami, sprzedaż
detaliczna i hurtowa następujących towarów: „książki, czasopisma,
materiały drukowane, CD, DVD, twarde dyski, płyty z nagraniami
audio i/lub wideo, pamięci przenośne, inne nośniki cyfrowe zawie‑
rające nagrania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub eduka‑
cyjnym”, 38 usługi przesyłania głosu, usługi elektronicznej transmisji
głosu, usługi transmisji głosu i danych, bezprzewodowa transmisja
elektroniczna sygnałów głosowych, świadczenie usług komunikacji
głosowej przez Internet, usługi w zakresie przesyłania elektronicz‑
nych wiadomości głosowych, wspomagane komputerowo przesy‑
łanie obrazów, transmisja wiadomości i obrazów, bezprzewodowe
elektroniczne przesyłanie obrazów, transmisja obrazów drogą sate‑
litarną, transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, transmisja sygna‑
łów zawierających dźwięk, obraz i dane, transmisja obrazu za pośred‑
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, usługi bezpiecznej
transmisji danych, dźwięków i obrazów, transmisja sieciowa dźwię‑
ków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja satelitarna dźwięków,
obrazów, sygnałów i danych, elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, transmisja
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic‑
twem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja mate‑
riałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowa‑
nych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, telekomunikacja radiowa, emisja radiowa, radiowe usługi
informacyjne, wypożyczanie sprzętu radiowego, transmisja progra‑
mów radiowych, wynajem urządzeń radionadawczych, usługi radio‑
komunikacji szerokopasmowej, usługi radiokomunikacji wąskopa‑
smowej, transfer informacji drogą radiową, nadawanie programów
drogą radiową, emisja programów telewizyjnych i radiowych, trans‑
misja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych przez satelitę, udostępnianie sprzętu do
nadawania drogą radiową poza studiem, udostępnianie urządzeń do
transmisji i odbioru drogą radiową, wypożyczanie obiektów i sprzę‑
tu do emisji radiowej i telewizyjnej, prowadzenia transmisji z imprez
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informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, nauko‑
wych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, kon‑
kursów, festiwali, pokazów, 41 produkcja nagrań dźwięku i obrazu na
nośnikach dźwięku i obrazu, montaż lub nagrywanie dźwięku i obra‑
zu, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku i wideo, usługi
rozrywki dźwiękowej, produkcja nagrań dźwiękowych, montaż taśm
dźwiękowych, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie na‑
grań dźwiękowych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, wypoży‑
czanie urządzeń do reprodukcji dźwięku, usługi szkoleniowe dla in‑
żynierów dźwięku, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku,
prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, produkcja na‑
grań dźwiękowych i muzycznych, usługi w zakresie nagrań dźwięko‑
wych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja taśm
dźwiękowych w celach rozrywkowych, produkcja edukacyjnych na‑
grań dźwiękowych i wideo, realizowanie rozrywki w postaci nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie płyt lub taśm magnetycznych z nagra‑
nym dźwiękiem, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki
wideo, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwię‑
kiem, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo
i telewizyjnych, usługi w zakresie organizowania imprez informacyj‑
nych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kul‑
turalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
oraz konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usłu‑
gi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, szkolenia,
usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
zawodowe, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja doro‑
słych, edukacja, informacja o edukacji, kongresy, organizowanie i/lub
prowadzenie kongresów, opracowywanie podręczników edukacyj‑
nych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja egza‑
minów edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów, organizowanie
i/lub prowadzenie konferencji, organizowanie i/lub prowadzenie
kongresów, organizowanie i/lub prowadzenie seminariów, organi‑
zowanie i/lub prowadzenie sympozjów, organizowanie i/lub prowa‑
dzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów, orga‑
nizowanie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, przygotowanie prezenta‑
cji do celów szkoleniowych, przygotowanie tekstów do publikacji,
przygotowywanie programów szkoleniowych, publikacja broszur,
publikacja czasopism internetowych, publikacja i edycja materiałów
drukowanych, publikacja literatury instruktażowej, publikowanie,
certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, edukacja on‑line,
prowadzenie kursów e‑learningowych, udostępnianie materiałów
edukacyjnych za pomocą Internetu, informacja o edukacji udostęp‑
niana on‑line, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
intelektualnej dzieci, usługi edukacyjno‑rozrywkowe dla dzieci.

(111) 308758
(220) 2015 12 14
(210) 450377
(151) 2018 04 17
(441) 2016 03 14
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Polskie Radio 24.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 24.17.02, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, systemy komputerowe, sys‑
temy przetwarzania danych, nośniki informacji programów kom‑
puterowych, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, cyfrowe nośniki danych, płyty CD i DVD, dyski ob‑
liczeniowe, optyczne nośniki danych, dystrybutory dysków, filmy do
nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do na‑
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do
przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia
nadawcze, 16 drukowane materiały szkoleniowe, publikacje druko‑
wane, czasopisma, katalogi, ulotki, afisze, plakaty, albumy, książki,
broszury, podręczniki, papier do pisania, certyfikaty drukowane,
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pisaki, pióra żelowe, notatniki ilustrowane, kalendarze drukowane,
papier, odbitki fotograficzne, kartki na notatki, artykuły papiernicze,
materiały do nauczania, 35 usługi w zakresie doradztwa, konsultacji
i badań w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku, rekla‑
ma, marketing, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie outsourcingu, analiza kosztów, analiza funkcjonowania
firm, analiza rynku, dostarczanie informacji dotyczących działalno‑
ści gospodarczej, audyty, doradztwo związane z audytami, sprzedaż
detaliczna i hurtowa następujących towarów: „książki, czasopisma,
materiały drukowane, CD, DVD, twarde dyski, płyty z nagraniami
audio i/lub wideo, pamięci przenośne, inne nośniki cyfrowe zawie‑
rające nagrania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub eduka‑
cyjnym”, 38 usługi przesyłania głosu, usługi elektronicznej transmisji
głosu, usługi transmisji głosu i danych, bezprzewodowa transmisja
elektroniczna sygnałów głosowych, świadczenie usług komunikacji
głosowej przez Internet, usługi w zakresie przesyłania elektronicz‑
nych wiadomości głosowych, wspomagane komputerowo przesy‑
łanie obrazów, transmisja wiadomości i obrazów, bezprzewodowe
elektroniczne przesyłanie obrazów, transmisja obrazów drogą sate‑
litarną, transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, transmisja sygna‑
łów zawierających dźwięk, obraz i dane, transmisja obrazu za pośred‑
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, usługi bezpiecznej
transmisji danych, dźwięków i obrazów, transmisja sieciowa dźwię‑
ków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja satelitarna dźwięków,
obrazów, sygnałów i danych, elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, transmisja
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic‑
twem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja mate‑
riałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowa‑
nych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, telekomunikacja radiowa, emisja radiowa, radiowe usługi
informacyjne, wypożyczanie sprzętu radiowego, transmisja progra‑
mów radiowych, wynajem urządzeń radionadawczych, usługi radio‑
komunikacji szerokopasmowej, usługi radiokomunikacji wąskopa‑
smowej, transfer informacji drogą radiową, nadawanie programów
drogą radiową, emisja programów telewizyjnych i radiowych, trans‑
misja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych przez satelitę, udostępnianie sprzętu do
nadawania drogą radiową poza studiem, udostępnianie urządzeń do
transmisji i odbioru drogą radiową, wypożyczanie obiektów i sprzę‑
tu do emisji radiowej i telewizyjnej, prowadzenia transmisji z imprez
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, nauko‑
wych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, kon‑
kursów, festiwali, pokazów, 41 produkcja nagrań dźwięku i obrazu na
nośnikach dźwięku i obrazu, montaż lub nagrywanie dźwięku i obra‑
zu, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku i wideo, usługi
rozrywki dźwiękowej, produkcja nagrań dźwiękowych, montaż taśm
dźwiękowych, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie na‑
grań dźwiękowych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, wypoży‑
czanie urządzeń do reprodukcji dźwięku, usługi szkoleniowe dla in‑
żynierów dźwięku, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku,
prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, produkcja na‑
grań dźwiękowych i muzycznych, usługi w zakresie nagrań dźwięko‑
wych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja taśm
dźwiękowych w celach rozrywkowych, produkcja edukacyjnych na‑
grań dźwiękowych i wideo, realizowanie rozrywki w postaci nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie płyt lub taśm magnetycznych z nagra‑
nym dźwiękiem, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki
wideo, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwię‑
kiem, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo
i telewizyjnych, usługi w zakresie organizowania imprez informacyj‑
nych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kul‑
turalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
oraz konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usłu‑
gi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, szkolenia,
usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
zawodowe, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja doro‑
słych, edukacja, informacja o edukacji, kongresy, organizowanie i/lub
prowadzenie kongresów, opracowywanie podręczników edukacyj‑
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nych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja egza‑
minów edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów, organizowanie
i/lub prowadzenie konferencji, organizowanie i/lub prowadzenie
kongresów, organizowanie i/lub prowadzenie seminariów, organi‑
zowanie i/lub prowadzenie sympozjów, organizowanie i/lub prowa‑
dzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów, orga‑
nizowanie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, przygotowanie prezenta‑
cji do celów szkoleniowych, przygotowanie tekstów do publikacji,
przygotowywanie programów szkoleniowych, publikacja broszur,
publikacja czasopism internetowych, publikacja i edycja materiałów
drukowanych, publikacja literatury instruktażowej, publikowanie,
certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, edukacja on‑line,
prowadzenie kursów e‑learningowych, udostępnianie materiałów
edukacyjnych za pomocą Internetu, informacja o edukacji udostęp‑
niana on‑line, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
intelektualnej dzieci, usługi edukacyjno‑rozrywkowe dla dzieci.

(111) 308759
(220) 2017 04 12
(210) 470399
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 18
(732) LASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) COSH KOMFORTOWA ATMOSFERA
(540)

(531) 07.03.11, 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 celów
medycznych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do su‑
szenia 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, armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wod‑
nych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do prze‑
wodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urzą‑
dzeń gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, autoklawy elektryczne do gotowania, automatyczne insta‑
lacje do transportu popiołu, baterie mieszające do rur wodociągo‑
wych, bidety, bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, chłodni‑
ce do pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnie, chłodziarki
do wina elektryczne, chłodziarki, elektryczne, chromatografy do celów
przemysłowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czy‑
ste komory [instalacje sanitarne], deski sedesowe, dmuchawy komino‑
we, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawad‑
niające kropelkowe [urządzenia nawadniające], dymowe kanały,
dywany podgrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców,
elektryczne latarki, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne pod‑
grzewacze do butelek do karmienia, elektryczne zaparzacze do kawy,
filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, fontanny, fontanny czekola‑
dowe elektryczne, frytownice elektryczne, generatory acetylenowe,
gofrownice elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do central‑
nego ogrzewania, hydranty, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów,
instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycznego podle‑
wania, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody,
instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderato‑
rów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków, in‑
stalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do
polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, in‑
stalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimaty‑
zacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do stat‑
ków 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, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, ko‑
minki, kondensatory gazu inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły
grzewcze, kotły parowe inne niż części maszyn, krany, kuchenki, ku‑
chenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych,
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sprzęt kuchenny elektryczny, kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze,
lady podgrzewane, lampki elektryczne na choinki, lampy bakteriobój‑
cze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do krę‑
cenia 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 kie‑
szonkowe, elektryczne latarnie oświetleniowe, łazienkowe instalacje
wodno‑kanalizacyjne, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu,
muszle klozetowe, muszle klozetowe [WC], naczynia wzbiorcze do in‑
stalacji centralnego ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do
grzejników centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, ogrze‑
wacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne,
opalarki, oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazo‑
wych, osuszacze powietrza, oświetlenie do motocykli, ozdobne wodo‑
tryski, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki ben‑
zynowe, palniki do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki
laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo
‑wodorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny do
twarzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia], piece
[urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece do pieczenia, piece
do spopielania, piece na gorące powietrze, piece słoneczne, piece inne
niż do użytku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitarna], płuczki
gazowe [części instalacji gazowych], pochodnie, pochodnie gazowe
do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do łóżek, podgrze‑
wacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze ta‑
lerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], podgrze‑
wacze wody do wanien, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych,
pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące elektryczne, pompy cie‑
pła, popielniki do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli elek‑
tryczne, pręty do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze
do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów
[osprzęt do lamp], przenośne ogniska kowalskie, przyrządy do zapala‑
nia gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, reflekto‑
ry do pojazdów, reflektory samochodowe, regeneratory ciepła, roz‑
praszacz światła, rożen, rożna, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne]
do oświetlenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury oświetle‑
niowe, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, skarpetki podgrze‑
wane elektrycznie, spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, steryliza‑
tory, sterylizatory do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do prania,
elektryczne, suszarki do włosów, szafy chłodnicze, szybkowary elek‑
tryczne, szybkowary, elektryczne światła do pojazdów, światła rowero‑
we, światła sufitowe, świecące numery na domy, termiczne kolektory
słoneczne [ogrzewanie], termofory, tostery, umywalki [części instalacji
sanitarnych], urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie
do użytku osobistego, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia
do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urzą‑
dzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powie‑
trza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania akwariów,
urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do nawadniania do zasto‑
sowania 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 opiekania
i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine‑
scencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, urządzenia do piecze‑
nia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do pod‑
grzewania kleju, urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia do
prażenia owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia do
schładzania wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia do
suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów wodnych, urzą‑
dzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, urzą‑
dzenia do wytwarzania pary, urządzenia do załadunku pieców, urzą‑
dzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia
jogurtu, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urzą‑
dzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia i instalacje do gotowania,
urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświetlenio‑
we, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i ma‑
szyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania
powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na gorące
powietrze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urządzenie dezynfe‑
kujące do celów medycznych, ustępy przenośne, uszczelki do kranów
wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny spa, wentyla‑
tory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do
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użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice [części insta‑
lacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], wielofunkcyjne
urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne do destylacji, włókna ma‑
gnezowe [oświetlenie], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wy‑
ciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła, inne niż części
maszyn, wyprofilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki,
zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki ciepła, zasobniki
pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, zawory do rur,
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regu‑
lujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji
grzewczych], zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmięk‑
czacze 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 handlo‑
wej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom‑
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, bada‑
nia biznesowe badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bez‑
pośrednia reklama pocztowa biura pośrednictwa pracy, dekoracja wy‑
staw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar‑
czej doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradz‑
two w zakresie zarządzania personelem dostarczanie informacji doty‑
czących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne progno‑
zy, fakturowanie, fotokopiowanie handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresa‑
riat w działalności artystycznej indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności go‑
spodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwa‑
nie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tek‑
stów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie cv dla
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optyma‑
lizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyj‑
nych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe] pisanie scenariuszy do celów re‑
klamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior‑
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu dzia‑
łalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych produkcja progra‑
mów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezaku‑
pami projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komu‑
nikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, re‑
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe reklamy te‑
lewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam sporzą‑
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych
sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za‑
opatrzenia medycznego statystyczne zestawienia, stenografia, syste‑
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów] telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamo‑
wych uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informa‑
cji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi do‑
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi podatkowe usługi pośrednictwa bizneso‑
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych, inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty ga‑
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zet dla osób trzecich usługi przeglądu prasy, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe] usługi public relations, usługi sekretar‑
skie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe] usługi w zakresie na‑
bywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw wyceny handlowe, wynajem bilbor‑
dów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszyst‑
kich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych
wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy‑
najmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie mate‑
riałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza‑
nie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, za‑
rządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refun‑
dacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w za‑
kresie zamówień handlowych.

(111) 308760
(220) 2017 07 10
(210) 473901
(151) 2018 04 06
(441) 2017 09 04
(732) ALLINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ALLINS
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży i pośrednictwa handlo‑
wego na rzecz osób trzecich w zakresie wyposażenia budynków,
obiektów, terenów i infrastruktury technicznej, aparatury i instala‑
cji chłodniczych, instalacji kondensacyjnych, instalacji odpylającej,
aparatury, urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania, pomp do
instalacji centralnego ogrzewania, naczyń wzbiorczych do instalacji
centralnego ogrzewania, pomp cieplnych, a aparatury, urządzeń i in‑
stalacji chłodniczej, instalacji elektrycznej, instalacji przeciwpożaro‑
wych, instalacji parowych, urządzeń gaśniczych, urządzeń, armatury
i instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, do oczyszczania ścieków, do
uzdatniania wody, instalacji do automatycznego podlewania, instala‑
cji do dystrybucji wody, instalacji do filtrowania powietrza, instalacji
do odsalania, instalacji do sauny, instalacji i urządzeń do suszenia, in‑
stalacji, armatury oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
instalacji oświetleniowych, instalacji gazowych, rur wodociągowych,
kanalizacyjnych, układów automatycznego sterowania i regulacji
procesów technologicznych dla stacji uzdatniania wody, urządzeń
i przyrządów do pomiaru, dozowania i kontroli, usług przedstawi‑
cielstw handlowych, 37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane
z wykonaniem budynków, dróg mostów, linii przesyłowych, napra‑
wy, usługi związane naprawami, tj. usługi przywracające obiekt do
stanu używalności po jego użyciu, uszkodzeniu, pogorszeniu się
jakości, które mają być przywracane do stanu pierwotnego, usługi
związane z naprawami w zakresie elektryczności, usługi związane
z utrzymaniem i konserwacją obiektów w ich pierwotnym stanie bez
zmian jakichkolwiek ich cech, naprawy, usługi instalacyjne, fachowe
doradztwo w zakresie instalacji wewnętrznych i budynków, usługi
doradztwa i nadzoru budowlanego, 42 projektowanie budowlane,
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji
emisji dwutlenku węgla, projektowanie, audyty, doradztwo i eks‑
pertyzy w zakresie budynków, obiektów, infrastruktury technicznej
i przemysłowej, kosztorysowanie.
(111) 308761
(220) 2017 07 26
(210) 474616
(151) 2018 04 10
(441) 2017 09 18
(732) UŁASZEWSKA‑ŻUK MARTA INSTYTUT TERAPII
PSYCHOSOMATYCZNEJ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) itp Instytut Terapii Psychosomatycznej
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01
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(510), (511) 41 nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organi‑
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz‑
nych [szkolenia], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
praktyka, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, pu‑
blikowanie książek, seminaria (organizowanie i prowadzenie), spraw‑
dziany edukacyjne, sympozja (organizowanie i prowadzenie, teksty
(publikowanie) inne niż teksty, teksty (pisanie) inne niż reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, nie do pobierania
z siedzi komputerowych, zawodowe (poradnictwo) [porady w za‑
kresie edukacji lub kształcenia], 44 bank krwi (usługi), chiropraktyka
[nastawianie kręgosłupa], dentystyka [stomatologia], fizykoterapia,
masaż, medyczne (kliniki), opieka pielęgniarska, medyczna, opieka
zdrowotna, optyczne (usługi), placówki opieki medycznej, niehospi‑
talizacyjne, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, psy‑
chologiczne (porady), rehabilitacja osób po maltretowaniu, rekon‑
walescencja (placówki), szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie
leków recepturowych [leki niegotowe], usługi kuracji uzdrowisko‑
wych, usługi położnicze, usługi telemedyczne.

(111) 308762
(220) 2017 08 18
(210) 475464
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL PARÓWKI Ulubione GWARANCJA 100% jakości
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, żółty, pomarańczowy
(531) 03.07.04, 02.09.01, 08.05.03, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18,
25.01.18, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, po‑
droby drobiowe, drób wędzony ( w postaci parówek), drób pieczony
( w postaci parówek), parówki, dziczyzna ( w postaci parówek), pół‑
produkty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane,
półprodukty z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering, pro‑
wadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, re‑
stauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.
(111) 308763
(220) 2017 08 18
(210) 475465
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL PARÓWKI CLASSIC Jedynki Z MIĘSA NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI GWARANCJA 100% jakości
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, żółty
(531) 29.01.14, 09.05.15, 03.07.04, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18,
25.01.19, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, po‑
droby drobiowe, drób wędzony ( w postaci parówek), drób pieczony
( w postaci parówek), parówki, dziczyzna ( w postaci parówek), pół‑
produkty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane,
półprodukty z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering, pro‑
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wadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, re‑
stauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(111) 308764
(220) 2017 08 18
(210) 475466
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL PARÓWKI hot dog GWARANCJA 100% jakości
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.04, 08.05.03, 08.01.03, 24.03.01,
24.03.08, 24.03.18
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, po‑
droby drobiowe, drób wędzony ( w postaci parówek), drób pieczony
( w postaci parówek), parówki, dziczyzna ( w postaci parówek), pół‑
produkty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane,
półprodukty z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering, pro‑
wadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, re‑
stauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.
(111) 308765
(220) 2017 08 18
(210) 475467
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL Premium Parówki Szwajcarki GWARANCJA 100%
jakości
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.04, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18,
25.01.19
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane,po‑
droby drobiowe, drób wędzony ( w postaci parówek), drób pieczony
( w postaci parówek), parówki, dziczyzna ( w postaci parówek), pół‑
produkty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane,
półprodukty z nadzieniem,, 43 usługi gastronomiczne, catering, pro‑
wadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, re‑
stauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.
(111) 308766
(220) 2017 08 18
(210) 475468
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL PARÓWKI Z INDYKA KLASYCZNE GWARANCJA
100% jakości
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, niebieski,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.04, 08.05.03, 24.03.01, 24.03.08,
24.03.18, 24.17.10, 24.17.12, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, po‑
droby drobiowe, drób wędzony ( w postaci parówek), drób pieczony
( w postaci parówek), parówki, dziczyzna ( w postaci parówek), pół‑
produkty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane,
półprodukty z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering, pro‑
wadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, re‑
stauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.
(111) 308767
(220) 2017 08 18
(210) 475469
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL PARÓWKI Z INDYKA z serem GWARANCJA 100%
jakości
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, pomarańczowy, żółty
(531) 08.05.03, 08.03.11, 08.03.12, 03.07.04, 25.01.19, 24.03.01,
24.03.08, 24.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane,po‑
droby drobiowe, drób wędzony ( w postaci parówek), drób pieczony
( w postaci parówek), parówki, dziczyzna ( w postaci parówek), pół‑
produkty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane,
półprodukty z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering, pro‑
wadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, re‑
stauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.
(111) 308768
(220) 2017 08 18
(210) 475471
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 18
(732) KASPRZYK MAREK KONSHURT, Częstochowa, PL.
(540) MK SZPROTY WĘDZONE W OLEJU
(540)

Nr 8/2018

(540)

(531) 11.01.05, 25.07.04, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 7 rozdrabniarki do kuchni, elektryczne, młynki do
użytku domowego inne niż ręczne, młynki do pieprzu, inne niż
o napędzie ręcznym, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcz‑
nie, miksery elektryczne do celów domowych, urządzenia ku‑
chenne, elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowe‑
go, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa
domowego, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania
napojów, urządzenia do mycia naczyń stołowych, młynki domo‑
we elektryczne, maszyny do mieszania, mieszalniki, maszynki do
siekania mięsa, maszyny do mycia butelek, miksery, ugniatarki
mechaniczne, obieraczki, urządzenia do tarcia warzyw, prasy do
wina, 8 sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], widelce, sztućce,
czerpaki [narzędzia ręczne], szpikulce do lodu, szczypce do cu‑
kru, srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], łyżki [chochle do win],
noże, tasaki do siekania mięsa [ręczne], 11 urządzenia do opiekania
i pieczenia, urządzenia do pieczenia chleba, kuchenki, grille, roż‑
na, 14 dzieła sztuki z metali szlachetnych, srebrne nici [biżuteria],
zegarki, szpilki ozdobne, posążki z metali szlachetnych, popiersia
z metali szlachetnych, metale szlachetne, nieprzetworzone lub
półprzetworzone, pudełka z metali szlachetnych, medale, żetony
miedziane, 21 patelnie, garnki kuchenne, garnki, czajniki nieelek‑
tryczne, dzbanki, sitka do zaparzania herbaty, spodeczki, czajnicz‑
ki do herbaty, przykrycia na czajniczek, karafki, młynki do użytku
domowego, ręczne, młynki do pieprzu, ręczne, termosy, ruszty
[kuchenne], grille [kuchenne], elementy podtrzymujące ruszt, rę‑
kawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, deski
do krojenia do kuchni, kufle na piwo, kubki, naczynia szklane do
napojów, szklane naczynia do picia, zastawa stołowa inna niż noże,
widelce i łyżki, serwisy do kawy [zastawa stołowa], serwisy do her‑
baty, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, serwisy [zastawy stołowe],
tace do użytku domowego, miseczki, wyroby szklane codziennego
użytku, filiżanki, talerze, czajniki nieelektryczne, słoiki, porcelana,
wyroby garncarskie, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa do‑
mowego, ozdoby z porcelany, kosze na śmieci, szczotki do mycia
naczyń, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, pojemniki na
wykałaczki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, narzędzia do
czyszczenia, ręczne, 24 obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
serwetki tekstylne, serwety na stół, bielizna stołowa i pościelowa,
podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, podkładki na
stół z materiałów tekstylnych, tekstylne maty na stół, bieżniki sto‑
łowe z materiałów tekstylnych, materiały do tapicerki, pokrowce
i narzuty na meble, ręczniki, tkaniny.
(111) 308770
(220) 2017 08 21
(210) 475494
(151) 2018 04 12
(441) 2017 10 30
(732) MARCHWICKA KARINA ANNA, Skórzewo, PL.
(540) Villmaris
(510), (511) 43 rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, tymcza‑
sowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji o usługach tymcza‑
sowego zakwaterowania, usługi rezerwacji zakwaterowania, wyna‑
jem domków letniskowych, wynajem konstrukcji namiotowych.

Kolor znaku: czarny, złoty, czerwony, żółty
(531) 03.01.01, 03.01.24, 25.01.01, 25.03.01, 25.03.25, 09.01.10,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 ryby, konserwy rybne, przetwory rybne.

(111) 308771
(220) 2017 08 22
(210) 475550
(151) 2018 04 12
(441) 2017 10 30
(732) GERKE TOMASZ, Poznań, PL.
(540) Settlink
(510), (511) 42 tymczasowe elektroniczne przechowywanie infor‑
macji i danych.

(111) 308769
(220) 2017 08 21
(210) 475493
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 18
(732) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, PL.
(540) AMBITION

(111) 308772
(220) 2017 08 31
(210) 476017
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 18
(732) MEBLOPŁYT PLUS SPÓŁKA JAWNA KAROL CIEŚLAK,
KATARZYNA PISARSKA, PIOTR WOŹNIAK, Kielce, PL.
(540) meblopłyt plus

Nr 8/2018
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(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, biały,
szary
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 płyty wiórowe, płyty pilśniowe, płyty wiórowe lami‑
nowane, laminowane płyty pilśniowe, płyty pilśniowe twarde, pły‑
ty wiórowe fornirowane, płyta ze sklejki, płyty wiórowe do użytku
w budownictwie, 20 płyty meblowe.
(111) 308773
(220) 2017 09 14
(210) 476552
(151) 2018 04 12
(441) 2017 11 20
(732) HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO
‑WARZYWNEGO LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leżajsk, PL.
(540) POLTINO
(510), (511) 29 mrożone, konserwowane, suszone, gotowane, sma‑
żone warzywa i owoce, mrożone mieszanki warzywne i owocowe,
mrożone mieszanki warzywne z mięsem i rybami, mrożone dania
gotowe z warzywami, mięsem, rybami i owocami, mrożone wyroby
garmażeryjne, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty owoco‑
we i warzywne, zupy, buliony, chipsy ziemniaczane, chrupki owo‑
cowe, dżemy, powidła, marmolady, galaretki zawarte w tej klasie,
kompoty, konfitury, nadzienia owocowe do ciast, miąższ z owoców,
konserwy z mięsem, konserwy z rybami, konserwy z owocami, kon‑
serwy z warzywami, sałatki owocowe, sałatki warzywne, produkty
mleczne, napoje mleczne, grzyby konserwowane, frytki, suszone
i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne,
mrożone dania gotowe wegetariańskie na bazie produktów zawar‑
tych w tej klasie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery
owocowe i warzywne, składniki do sporządzania zup, 30 aromaty
zawarte w tej klasie, lody, lody spożywcze w proszku, lód do napo‑
jów chłodzących, jogurt mrożony, sorbety, kanapki, keczup, kuku‑
rydza prażona, makarony, potrawy z makaronu, majonezy, muesli,
naleśniki, pierogi, paszteciki, pasztety, pizze, placki, ryż, sosy do
mięsa, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy do deserów, sosy sa‑
łatkowe, tarty, przyprawy, napoje na bazie czekolady, herbaty, ka‑
kao i kawy, płatki kukurydziane, płatki owsiane, sosy mięsne, kasze,
cukier, słodziki, słodziki naturalne, gotowe dania na bazie produk‑
tów zbożowych i mąki, syropy z melasy, sól, musztarda, ocet, sosy
przyprawowe, przyprawy ziołowe, środki zagęszczające stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, 32 napoje bezalkoholo‑
we, napoje owocowe i warzywne, soki owocowe i warzywne, nek‑
tary owocowe, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów,
wody stołowe i mineralne, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
wody niegazowane i gazowane, soki przecierowe owocowe i wa‑
rzywne, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do
napojów, ekstrakty do napojów, 35 wyselekcjonowanie, z myślą
o osobach trzecich produktów z owoców, warzyw, mięsa, ryb, mąki
i mleka tak, by umożliwić konsumentom wygodne ich obejrzenie
i dokonanie zakupu w sklepie, hurtowni i na stronie internetowej,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, usłu‑
gi w zakresie promocji sprzedaży, usługi importu‑exportu produk‑
tów spożywczych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące wytwarzania produktów, dostarczanie informacji doty‑
czących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
39 dystrybucja towarów, pakowanie towarów, przechowywanie
zamrożonych produktów spożywczych, usługi transportowe, usłu‑
gi magazynowania produktów, usługi magazynowania żywności
mrożonej, usługi magazynowania w chłodniach, usługi składowa‑
nia towarów, wynajem magazynów, dostawa żywności i napojów
do spożycia, transport żywności w warunkach chłodniczych, usługi
informacyjne związane z przechowywaniem w chłodniach, wysyła‑
nie towarów, wysyłanie produktów rolnych, usługi chłodni, wypo‑
życzanie chłodni i lodówek.
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(111) 308774
(220) 2017 09 19
(210) 476671
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) SZYNOL DAWID, GRABOWSKI KUBA QUEQUALITY SPÓŁKA
CYWILNA, Krapkowice, PL.
(540) QUEQUALITY
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania muzyczne na ta‑
śmach, płytach, dyskach, pliki muzyczne do pobierania, oprogramo‑
wanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych
urządzeń przenośnych, programy multimedialne, publikacje elektro‑
niczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektro‑
nicznych przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, zapisane nośniki
obrazu i dźwięku, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapisywa‑
nia, transmisji dźwięku, obrazu i informacji w postaci elektronicznej,
cyfrowej i analogowej, komputery i urządzenia współpracujące z kom‑
puterami, telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze, audiobooki,
e‑booki, magnetyczne karty bankowe, karty magnetyczne zakodowa‑
ne, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, pliki graficzne do
ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, programy gier komputerowych, programy
komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagra‑
ne, programy sterujące komputerowe nagrane, 18 torby, plecaki, ak‑
tówki, teczki, walizki, kufry i kuferki, sakwy i sakiewki, torebki, futerały,
kasetki, kosmetyczki, portmonetki, portfele, etui do kluczy, opakowa‑
nia ze skóry, paski skórzane, galanteria skórzana, skóry zwierzęce, imi‑
tacja skóry, parasole, 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież męska, odzież
damska i dziecięca, bielizna, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, apaszki,
bandany na szyję, rękawiczki, obuwie, 41 edukacja, nauczanie w szko‑
łach i przedszkolach, szkolnictwo wyższe, działalność dydaktyczno
‑wychowawcza dla dzieci i młodzieży, prowadzenie kształcenia

dorosłych, organizowanie kursów dydaktycznych i nauki języków
obcych, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych, warsztatów eduka‑
cyjnych i kompetencyjnych, treningów praktycznych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń i seminariów dotyczących biznesu, nauczanie
w tym nauczanie korespondencyjne w zakresie ekonomii, bankowo‑
ści, informatyki, prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących prywaty‑
zacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizowanie wystaw z dzie‑
dziny kultury i edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie pokazów kulturalnych i naukowych,
organizowanie imprez kulturalnych, poradnictwo zawodowe, porady
w zakresie edukacji i kształcenia, usługi prowadzenia działalności szko‑
leniowej w zakresie poprawy kondycji fizycznej i rekreacji, edukacja
w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja kultury fizycznej i spor‑
tu oraz aktywnego trybu życia, organizowanie konkursów, pokazów
i zawodów rekreacyjno‑sportowych, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, konferencji, kongresów i szkoleń propagujących zdrowy
tryb życia, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania książek,
czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, ma‑
teriałów dydaktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania
publikacji elektronicznych, produkcja nagrań audio i video, usługi fo‑
tograficzne, organizacja wystaw i targów, muzyczne usługi wydawni‑
cze, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie nagrywa‑
nia muzyki, przestawienia, widowiska, koncerty i konkursy muzyczne.
(111) 308775
(220) 2017 09 19
(210) 476673
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) SZYNOL DAWID, GRABOWSKI KUBA QUEQUALITY SPÓŁKA
CYWILNA, Krapkowice, PL.
(540) QueQuality
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania muzyczne na ta‑
śmach, płytach, dyskach, pliki muzyczne do pobierania, oprogramo‑
wanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych
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urządzeń przenośnych, programy multimedialne, publikacje elek‑
troniczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach
elektronicznych przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, zapisane
nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia do odtwarzania, nagrywania,
zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci elek‑
tronicznej, cyfrowej i analogowej, komputery i urządzenia współpra‑
cujące z komputerami, telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze,
audiobooki, e‑booki, magnetyczne karty bankowe, karty magne‑
tyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroproceso‑
rem, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, programy gier
komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputero‑
we, nagrane, 18 torby, plecaki, aktówki, teczki, walizki, kufry i kuferki,
sakwy i sakiewki, torebki, futerały, kasetki, kosmetyczki, portmonet‑
ki, portfele, etui do kluczy, opakowania ze skóry, paski skórzane, ga‑
lanteria skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, parasole, 25 odzież
z tkanin i dzianin, odzież męska, odzież damska i dziecięca, bielizna,
krawaty, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawicz‑
ki, obuwie, 41 edukacja, nauczanie w szkołach i przedszkolach, szkol‑
nictwo wyższe, działalność dydaktyczno‑wychowawcza dla dzieci
i młodzieży, prowadzenie kształcenia dorosłych, organizowanie kur‑
sów dydaktycznych i nauki języków obcych, organizowanie szkoleń,
seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, pracowni
specjalistycznych, warsztatów edukacyjnych i kompetencyjnych,
treningów praktycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń
i seminariów dotyczących biznesu, nauczanie, w tym nauczanie
korespondencyjne w zakresie ekonomii, bankowości, informatyki,
prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących prywatyzacji i restruktu‑
ryzacji przedsiębiorstw, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie pokazów kulturalnych i naukowych, organizowanie
imprez kulturalnych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie
edukacji i kształcenia, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej
w zakresie poprawy kondycji fizycznej i rekreacji, edukacja w dzie‑
dzinie aktywności fizycznej, promocja kultury fizycznej i sportu oraz
aktywnego trybu życia, organizowanie konkursów, pokazów i zawo‑
dów rekreacyjno‑sportowych, organizowanie i prowadzenie sympo‑
zjów, konferencji, kongresów i szkoleń propagujących zdrowy tryb
życia, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania książek,
czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, ma‑
teriałów dydaktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępnia‑
nia publikacji elektronicznych, produkcja nagrań audio i video, usługi
fotograficzne, organizacja wystaw i targów, muzyczne usługi wy‑
dawnicze, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie
nagrywania muzyki, przestawienia, widowiska, koncerty i konkursy
muzyczne.

(111) 308776
(220) 2017 09 21
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) faktura elektroniczna
(540)

(210) 476743

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, znaków optycz‑
nych, dane na nośnikach optycznych, publikacje elektroniczne,
urządzenia do fakturowania, aparatura do przetwarzania informacji,
interfejsy, karty magnetyczne kodowane, kasy rejestrujące, pamięci
komputerowe, programy komputerowe, nagrane sterujące progra‑
my komputerowe systemu operacyjnego, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, maszyny księgujące, liczące, sumujące, modemy, urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, 36 operacje i transakcje finanso‑
we, pośrednictwo i usługi finansowe, pośrednictwo w przyjmowaniu
wpłat na rachunki bankowe lub wypłat z rachunku bankowego, usłu‑
gi pośrednictwa finansowego, transfer elektroniczny środków finan‑
sowych, generowanie informacji elektronicznej o przyjmowanych
i przekazywanych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe,
usługi świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świad‑
czone za pomocą terminali i komputerów, w tym komputerów kaso‑
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wych, związane z przyjmowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem
płatności dokonywanych z dołu i z góry za usługi, energię i towary,
doładowania telefonów komórkowych, spłaty ratalne, usługi ściąga‑
nia należności za czynsz, wykonywanie i pośrednictwo w realizowa‑
niu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i za granicą, usługi
dotyczące doładowania telefonów komórkowych w systemie przed‑
płaty (pre‑paid) i opartych o kod, usługi związane z dokonywaniem
płatności on‑line za czynsz, prąd, gaz, wodę, telefon.

(111) 308777
(220) 2017 09 25
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) NOWAK DAGMARA, Toruń, PL.
(540) LOFT79
(540)

(210) 476860

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(111) 308778
(220) 2017 09 25
(210) 476864
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, PL.
(540) BEZPIECZNY PASAŻER AKCJA MDA
(540)

Kolor znaku: granatowy, ciemnożółty
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje na nośnikach elektronicznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe w formie elektronicznej, paski odbla‑
skowe do noszenia, opaski odblaskowe na odzież zabezpieczające
i ochronne, 16 publikacje na nośnikach papierowych, ulotki, broszu‑
ry, plakaty, materiały szkoleniowe i instruktażowe w formie druko‑
wanej, 28 gadżety i bibeloty, gadżety propagujących bezpieczne
podróżowanie, 35 produkcja filmów reklamowych, 41 nauczanie
i edukacja, również za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz
w środkach masowego przekazu, konkursy, szkolenia, konferencje,
pokazy dotyczące bezpieczeństwa podczas podróży oraz zasad do‑
tyczących dbałości o bagaże, produkcja filmów szkoleniowych, pro‑
mocyjnych.
(111) 308779
(220) 2017 09 26
(210) 476941
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) POLSKI ZWIĄZEK KULTURYSTYKI, FITNESS I TRÓJBOJU
SIŁOWEGO, Warszawa, PL.
(540) PZKFiTS POLSKI ZWIĄZEK KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU
SIŁOWEGO
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty, biały
(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa,
obuwie sportowe, 41 organizowanie i przeprowadzanie imprez spor‑
towych, organizowanie zawodów sportowych, organizacja zdarzeń
w zakresie kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, udostępnianie
treści wideo online obejmujących gry rozgrywane przez inne osoby,
nauczanie oraz organizowanie kursów i szkoleń w dziedzinach bez‑
pośrednio lub pośrednio dotyczących sportu, prowadzenie szkole‑
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nia i doszkalania zawodników, kadry trenersko–instruktorskiej oraz
sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organi‑
zacjami, organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,
organizowanie rozrywek: widowisk sportowych, muzycznych, kon‑
certów, organizowanie i prowadzenie obozów i zawodów sporto‑
wych, konkursów, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów,
wystaw, usługi rozrywkowe, mianowicie dostarczanie online nagrań
wideo z w zakresie kulturystyki, fitness i trójboju, usługi organizowa‑
nia konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, nagrywanie filmów
i teledysków o tematyce sportu, fitnessu, kultury fizycznej, wynajem
obiektów i sal treningowych, usługi produkcji widowisk i przedsta‑
wień, usługi instruktorów zakresie kulturystyki, fitness i trójboju.

(111) 308780
(220) 2017 09 28
(210) 477026
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) NASTERSKA IWONA URSZULA, Warszawa, PL.
(540) Stomatologia Biologiczna Dr Nasterska
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 02.09.10, 29.01.11
(510), (511) 41 poradnictwo zawodowe, organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów,
organizowanie konkursów, pokazy edukacyjne, organizowanie kon‑
kursów za pośrednictwem Internetu, produkcja edukacyjnych na‑
grań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów, prezentacja nagrań wi‑
deo, udostępnianie filmów on‑line nie do pobrania, projekcja filmów
do celów medycznych, elektroniczna publikacja tekstów i druków in‑
nych niż reklamowe, w Internecie, publikacja broszur, publikacja ksią‑
żek i czasopism elektronicznych on‑line (nie do pobrania), publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja prac naukowych, publikacja
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, publikacja wyników badań klinicznych, publi‑
kowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki
dentystycznej, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi
doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi dorad‑
cze dotyczące odżywiania, usługi ortodontyczne usługi medyczne,
kliniki medyczne, pomoc medyczna, medyczne badania osób, po‑
radnictwo medyczne, usługi medycyny alternatywnej, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania.
(111) 308781
(220) 2017 10 03
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) KONKEL MAREK DRAGA, Jastarnia, PL.
(540) DRAGA
(540)

(210) 477259

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.03.02, 18.03.09, 18.03.21, 18.03.23
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, szkolenia sportowe, zajęcia sporto‑
we, obozy sportowe, sport i fitness, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarcza‑
nie sprzętu sportowego, ośrodki rozrywkowe, 43 usługi restauracyj‑
ne, usługi restauracji hotelowych, restauracje dla turystów, usługi
hotelowe, informacja hotelowa, usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, pensjonaty, hostele, zakwaterowanie wakacyjne i tury‑
styczne.
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(111) 308782
(220) 2017 10 16
(210) 477744
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 11
(732) KULCZYCKI SZYMON KU‑SZI, Suchy Las, PL.
(540) GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW Hanka od 1923
SIEMIANOWICE
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, cukierki,
cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z ka‑
kao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki,
wafle.
(111) 308783
(220) 2017 10 16
(210) 477745
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 11
(732) KULCZYCKI SZYMON KU‑SZI, Suchy Las, PL.
(540) GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW Hanka SIEMIANOWICE
od 1923
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, cukierki,
cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z ka‑
kao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki,
wafle.
(111) 308784
(220) 2017 10 16
(210) 477753
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) TIKETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TIKETTO KULTURA ROZRYWKA SPORT
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 9 oprogramowanie do urządzeń mobilnych umożliwia‑
jące zakup biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe,
41 informacja za pośrednictwem Internetu o imprezach kultural‑
nych, rozrywkowych i sportowych, usługi sprzedaży za pośrednic‑
twem Internetu biletów wstępu na imprezy kulturalne, rozrywkowe
i sportowe.
(111) 308785
(220) 2017 10 17
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) SZEWCZYK DAMIAN, Skorzeszyce, PL.
(540) STHS

(210) 477841
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(540)

(540) Vital coffee
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 07.01.24, 07.01.25, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 renowacja instalacji elektrycznych, serwisowanie
sieci elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych, usługi ukła‑
dania przewodów elektrycznych, usługi wykonawców instalacji elek‑
trycznych, serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów insta‑
lacji elektrycznej, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą
sprzętu mechanicznego i elektrycznego, instalowanie bezprzewo‑
dowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci
LAN, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjne‑
go i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, doradztwo
w zakresie doboru i montażu urządzeń do sterowania domem, mon‑
taż i podłączenie rozdzielni elektrycznej, wykonywanie przyłącza
elektrycznego budynku, montaż łączników i gniazd elektrycznych,
podłączanie wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się
w budynku i jego obrębie, 42 projektowanie systemów elektrycz‑
nych, tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji elek‑
trycznych i modułów napędowych, usługi w zakresie inżynierii elek‑
trycznej, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii
elektrycznej, pomiary inżynieryjne, projektowanie i opracowywanie
komputerowych sieci bezprzewodowych, projektowanie i opraco‑
wywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projekto‑
wanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprze‑
wodowej transmisji danych, .
(111) 308786
(220) 2017 10 19
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) POMORSKA AGNIESZKA, Gdynia, PL.
(540) ATELIER RP
(540)

(210) 477951

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, w szczególności stroje taneczne i stroje spor‑
towe, obuwie, nakrycia głowy, 41 organizacja zawodów tanecznych
i sportowych.
(111) 308787
(220) 2017 10 20
(210) 478041
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 11
(732) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, PL.
(540) CREMELLA
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, ser, biały
ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, paluszki serowe, pasty
serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słod‑
kie na bazie sera, przekąski serowe z dodatkiem czekolady, gotowe
dania na bazie sera z różnymi dodatkami, 30 sos serowy, krakersy
nadziewane serem z czekoladą, kanapki z serem i z dodatkiem cze‑
kolady, serniki, ciastka serowe, pasty czekoladowe z dodatkiem sera,
produkty na bazie czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukierni‑
cze z dodatkiem sera zawierające imitację czekolady lub w polewie
z imitacji czekolady.
(111) 308788
(220) 2017 10 25
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 11
(732) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz, PL.
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(210) 478204

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane,
musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody
niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje
i nektary: owocowe, warzywne, owocowo‑warzywne, soki zagęsz‑
czone, przecierowe, sorbety, syropy zagęszczane, syropy do napo‑
jów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty
do przygotowania napojów, koncentraty napojów, esencja do napo‑
jów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i mine‑
rałami.
(111) 308789
(220) 2017 10 26
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) AM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Euro Led
(540)

(210) 478279

Kolor znaku: niebieski, czarny, zielony
(531) 26.03.04, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw
oświetleniowych LED, sterowniki LED, diody świecące [LED], czujni‑
ki położenia LED, wyświetlacze z diodami LED, 11 taśmy led, latarki
LED, urządzenia oświetleniowe LED, podwodne lampy LED, żarów‑
ki oświetleniowe LED, oświetlenie nastrojowe LED, lampy bezpie‑
czeństwa LED, oprawy oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem
LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], zestawy
oświetlenia LED do znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świe‑
ce z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje oświetle‑
niowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia do
oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], świece
LED, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: elek‑
troniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED,
sterowniki LED, diody świecące [LED], czujniki położenia LED, wy‑
świetlacze z diodami LED, taśmy Led, latarki LED, urządzenia oświe‑
tleniowe LED, podwodne lampy LED, żarówki oświetleniowe LED,
oświetlenie nastrojowe LED, lampy bezpieczeństwa LED, oprawy
oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem LED, oświetlenie typu
LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], zestawy oświetlenia LED do
znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami elektro‑
luminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe z diodami elek‑
troluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], świece LED.
(111) 308790
(220) 2017 10 27
(210) 478339
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA CARBON 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
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skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(111) 308791
(220) 2017 10 27
(210) 478340
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA 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 leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 308792
(220) 2017 10 27
(210) 478341
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BUBBLE MASK
(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 leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 308793
(220) 2017 10 27
(210) 478345
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) PLASTEX SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR BANIA, JOANNA
MICHALIK, GRZEGORZ BANIA, Mogilany, PL.
(540) PLASTEX
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, 19 kształ‑
towniki niemetalowe.
(111) 308794
(220) 2017 10 27
(210) 478353
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) SKIERCZYŃSKI ŁUKASZ AKADEMIA MŁODEGO SPORTOWCA,
Ełk, PL.
(540) Pewni Sportu
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia medyczne, ubezpie‑
czenia podróżne, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej,
ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia na życie, organizowa‑
nie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie
ubezpieczeniami grupowymi, informacja o ubezpieczeniach, usługi
w zakresie organizowania ubezpieczenia, usługi konsultacyjne i in‑
formacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi doradztwa i pośrednic‑
twa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie,
usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, pośred‑
nictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypad‑
ków, zapewnianie ubezpieczenia wakacyjnego.
(111) 308795
(220) 2017 10 29
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 04
(732) KOSMOWSKI MAREK, Mielno, PL.
(540) POLANIN PILSNER

(210) 478362
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(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 03.07.03, 05.07.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 308796
(220) 2017 10 30
(210) 478421
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) GRYSZPIŃSKI MIROSŁAW ADAM INFOGEM, Opole, PL.
(540) doMASAZU.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 przyrządy do masażu, aparaty do masażu, fotele do
masażu, przyrządy do masażu estetycznego, przyrządy do masażu
ręcznego, aparaty do masażu wibracyjnego, urządzenia do masażu
ciała, urządzenia do masażu stóp, elektryczne przyrządy do masażu,
podkładki do masażu termicznego, wałki piankowe do masażu, apa‑
ratura do masażu oczu, urządzenia do masażu szyi, urządzenia do
masażu pleców, fotele do masażu z wbudowanymi urządzeniami do
masażu, nieelektryczne urządzenia do masażu, urządzenia do ma‑
sażu generujące wibracje, urządzenia do głębokiego masażu ciepl‑
nego, urządzenia do masażu [do celów medycznych], urządzenia do
masażu, elektryczne lub nieelektryczne, łóżka do masażu do celów
medycznych, elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego,
elektryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego, 20 łóżka
do masażu, stoły do masażu.
(111) 308797
(220) 2017 10 31
(210) 478508
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) SOBIECKI ZENON GRASO, Starogard Gdański, PL.
(540) GRASO
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 24.15.01, 24.15.15
(510), (511) 1 odczynniki chemiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, substancje odczynnikowe, preparaty chemicz‑
ne, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub we‑
terynaryjnych, preparaty mikroorganizmów inne niż do celów me‑
dycznych lub weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów inne niż do
celów medycznych lub weterynaryjnych, podłoża mikrobiologiczne
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakte‑
ryjne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, substancje
chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, analizy laboratoryjne inne niż do celów me‑
dycznych lub weterynaryjnych, 5 odczynniki chemiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, substancje odczynnikowe, prepa‑
raty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, produkty diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty biologiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów me‑
dycznych lub weterynaryjnych, preparaty mikroorganizmów do celów
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medycznych lub weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów do ce‑
lów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, substancje odżywcze dla mikroor‑
ganizmów, pożywki dla kultur, substancje chemiczne do analiz labo‑
ratoryjnych do celów medycznych lub weterynaryjnych, analizy labo‑
ratoryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 7 maszyny do
pakowania, maszyny do pakowania ręczne i mechaniczne, obrabiarki
do pakowania, ładowarki do pakowania towarów, pakowarki, półauto‑
matyczne maszyny do owijania folią kurczliwą, maszyny do nakładania
przywierającej folii opakowaniowej z tworzyw sztucznych na ładunki
na paletach, maszyny do nakładania przywierającej folii opakowa‑
niowej na ładunki na paletach, maszyny pakujące w folię w tym tunel
pakietujący, owijarki palet z ładunkiem, tunel z pakowarką ręczną, tu‑
nel z pakowarką półautomatyczną, tunel z pakowarką automatyczną,
11 piece grzewcze, piece do spalania, piece olejowe, piece na paliwa
stałe, piece na biomasę, piekarniki i piece przemysłowe nie do żywno‑
ści i napoi, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimaty‑
zacji i oczyszczania powietrza, urządzenia i instalacje grzewcze, 16 fo‑
lia, folie z pęcherzykami powietrza, folie bąbelkowe do pakowania,
folie do pakowania artykułów żywnościowych, folia z tworzyw sztucz‑
nych do pakowania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pa‑
kowania, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe,
worki z tworzyw sztucznych do pakowania, worki i torby papierowe,
rękawy i półrękawy foliowe, opakowania kartonowe w postaci beczek,
hoboków, papier termokurczliwy, folia termokurczliwa, 42 doradztwo
specjalistyczne w zakresie odczynników laboratoryjnych, testów dia‑
gnostycznych, podłoży mikrobiologicznych oraz sprzętu laboratoryj‑
nego, sprzedaż hurtowa i detaliczna odczynników laboratoryjnych,
testów diagnostycznych, podłoży mikrobiologicznych oraz sprzętu
laboratoryjnego.

(111) 308798
(220) 2017 10 31
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) JASKUŁA BARTŁOMIEJ, Biłgoraj, PL.
(540) ZIELONE BIŁGORAJSKIE
(540)

(210) 478521

Kolor znaku: czarny, zielony, złoty, żółty
(531) 25.01.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo alkoholowe, piwo
bezalkoholowe.
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łalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, telefoniczne udziela‑
nie informacji dla nieobecnych abonentów, wynajem dystrybutorów
automatycznych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zgrupowanie,
gromadzenie i ekspozycja na rzecz osób trzecich przyrządów do przy‑
gotowywania żywności, noży kuchennych i sztućców lub nabiału lub
substytutów nabiału pozwalające wygodnie je oglądać, sprzedawać
i kupować w obrocie detalicznym i hurtowym lub za pośrednictwem
Internetu, 43 bary, kawiarnie, kafeterie (bufety), stołówki, usługi cate‑
ringowe, rzeźbienie w jedzeniu, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania,
wypożyczanie dozowników wody pitnej, restauracje, restauracje sa‑
moobsługowe, bary szybkiej obsługi (snack‑bary).

(111) 308800
(220) 2017 11 07
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) TDM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poręba, PL.
(540) Galalit office park
(540)

(210) 478683

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi wynajmu lokali na cele biurowe, wynajem po‑
wierzchni biurowej, sprzedaż powierzchni biurowych i lokali użytko‑
wych (przestrzeni handlowej), usługi agencji nieruchomości dotyczą‑
ce sprzedaży i wynajmu budynków, zarządzanie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie nieruchomości, sporządzanie umów najmu,
dzierżawa lub wynajem budynków i powierzchni komercyjnych, le‑
asing i wynajem pomieszczeń handlowych, usługowych i biurowych,
usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami:
usługi pośrednictwa w sprzedaży, najmie i dzierżawie nieruchomości.
(111) 308801
(220) 2017 11 07
(210) 478688
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA‑SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) KK KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA
(540)

(111) 308799
(220) 2017 11 01
(210) 478533
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) KRALJESTVO SIROV d.o.o., Ljubljana‑Šentvid, SI.
(540) Kraina Serów EST.2017
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 24.01.20, 08.03.08, 08.03.11,
08.03.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże ku‑
chenne i sztućce, krajarki do sera, 29 nabiał i substytuty nabiału, pro‑
dukty serowarskie, przetworzony ser, ser cheddar, ser pleśniowy, ser
śmietankowy, ser miękki, ser twarogowy, ser twardy, starty ser, biały
ser, ser mieszany, ser owczy, ser wędzony, sery dojrzewające, substy‑
tuty serów, serek mascarpone, mieszanki serowe, paluszki serowe,
dipy serowe, 35 zarządzanie w działalności handlowej, prace biurowe,
agencje informacji handlowej, analizy kosztów, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia‑

Kolor znaku: szary, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.22, 26.11.12, 26.11.13, 24.17.02,
25.01.05, 26.04.02
(510), (511) 36 zarządzania i administrowania nieruchomościami
i majątkiem nieruchomym, oszacowania i wyceny majątku nieru‑
chomego, pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, wynaj‑
mowania mieszkań, lokali usługowych i pomieszczeń biurowych,
usługi w zakresie agencji nieruchomości, dzierżawy nieruchomości,
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednic‑
twa w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie
lokali mieszkalnych, biurowych, usługowych, miejsc parkingowych,
pomieszczeń magazynowych, garaży i komórek lokatorskich, 37 usłu‑
gi: budowlane zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
biurowego i przemysłowego, rozbiórki budynków, konserwacji sieci
i instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, usługi
izolacji budynków, instalowanie urządzeń oraz linii elektroenergetycz‑
nych i telekomunikacyjnych, urządzeń oraz instalacji elektrycznych,
telekomunikacyjnych, internetowych, radiowo‑telewizyjnych, alarmo‑
wych, w tym antywłamaniowych, przeciwpożarowych, kontroli dostę‑
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pu, detekcji gazów, monitoringu wizyjnego, domofonowych, automa‑
tyki kontrolno‑pomiarowej i komputerowych, instalowanie urządzeń
oraz sieci przyłączy instalacji wodociągowej, wodno‑kanalizacyjnej
i gazu, instalowanie urządzeń oraz instalacji wewnętrznej wodno
‑kanalizacyjnej, w tym hydroforowej, przeciwpożarowej, w tym hy‑
drantowej, tryskaczowej, wewnętrznej centralnego ogrzewania,
grzewczej, odnawialnych źródeł energii, wewnętrznej gazu, instalo‑
wanie urządzeń oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicz‑
nej, w tym instalacji bytowej i oddymiania, usługi w zakresie naprawy
i konserwacji budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych,
usługi instalowania i naprawy wind, usługi w zakresie przygotowania
placu pod budowę, zwłaszcza osuszania i drenażu gruntów, usuwania
humusu, przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby bu‑
dowy i wycinania i karczowania drzew, usługi w zakresie czyszczenia
budynków od zewnątrz, usługi w zakresie czyszczenia budynków od
wewnątrz, odśnieżanie, usługi w zakresie montażu rusztowań, wynaj‑
mu sprzętu i maszyn budowlanych, w tym także koparek, buldożerów,
żurawi, usługi informacji, doradztwa i nadzoru budowlanego.

(111) 308802
(220) 2017 11 07
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 18
(732) IMERCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim, PL.
(540) imercon
(540)

(210) 478689

(111) 308803
(220) 2017 11 09
(210) 478743
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) HIGH TECHNOLOGY GLASS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) HTG So Polish So Smart
(540)

(210) 478750

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.03.23, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble drewniane, meble dla dzieci, meble dla
dzieci wykonane z gąbki, meble dla niemowląt, meble do pokojów
dziecinnych, meble do siedzenia, meble modułowe [kombinowane],
fotele, pufy [meble], siedzenia, siedzenia dla dzieci, poduszki siedzi‑
ska, poduszki, poduszki ciążowe, poduszki do karmienia niemowląt,
materace, kojce, 24 pościel, bielizna pościelowa, baldachimy (bieli‑
zna pościelowa), ścianki ochronne do łóżek dziecięcych [pościel],
poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, prześcieradła, kocyki
dziecięce, narzuty do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła do łóże‑
czek dziecięcych, tkaniny do wytwarzania namiotów, 28 namioty do
zabawy, namioty do zabawy w pomieszczeniach, baseny do zabawy,
suche baseny wykonane z gąbki do zabawy, baseny wykonane z gąb‑
ki wypełnione piłeczkami, zabawki pluszowe, misie pluszowe.
(111) 308807
(220) 2017 11 10
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) ARMATYS AGATA, Łódź, PL.
(540) TIE OR DIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 24.13.24, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 szkło.
(111) 308804
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) BON APETITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) Bon Apetito
(540)

(540) EKO‑WERY
(510), (511) 7 przegrzewacze [kotły], kotły maszynowe [parowe], ko‑
tły parowe [części maszyn], kotły parowe do produkcji pary [części
maszyn], kotły parowe do wytwarzania prądu, inne niż przeznaczone
do pojazdów lądowych, osprzęt kotłów maszynowych, 11 kotły, ko‑
tły paleniskowe, kotły grzewcze, kotły do mięsa, kotły wody gorącej,
kotły do pralni, kotły do instalacji grzewczych, kotły do centralnego
ogrzewania, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe do
centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, ko‑
tły jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły do spalania
w złożu fluidalnym, kotły parowe, inne niż części maszyn, kotły ga‑
zowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły komin‑
kowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe
do domowych instalacji ciepłej wody, kotły parowe do wytwarzania
pary (inne niż części maszyn), urządzenia grzewcze, urządzenia wy‑
twarzające ciepło, palniki do instalacji grzewczych, palniki do paliw
stałych, 37 konserwacja lub naprawa palników, czyszczenie i napra‑
wa kotłów, konserwacja i naprawa palników, instalowanie i naprawa
pieców, 40 wyrób kotłów, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wy‑
pożyczanie kotłów.
(111) 308806
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) WIĄCEK TOMASZ, Wrocław, PL.
(540) VELINDA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi konstrukcyjne, usługi gene‑
ralnych wykonawców budowlanych‑zwłaszcza w zakresie budynków
użytkowych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakre‑
sie konstruowania budynków‑zwłaszcza użytkowych, 42 projekto‑
wanie budowlane‑zwłaszcza w zakresie budynków użytkowych.
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(210) 478837

(210) 478744

(531) 27.05.01, 02.09.01, 26.11.08
(510), (511) 43 usługi dotyczące restauracji, barów przekąskowych,
kawiarni, kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi, usługi z zakresu
kateringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówie‑
nie za pomocą sieci komputerowej w systemie on‑line, obsługa ga‑
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 308805
(220) 2017 11 09
(210) 478749
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) JASTEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, PL.

(531) 02.09.22, 09.03.13, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 25 krawaty, jedwabne krawaty, krawaty bolo, ascoty
[krawaty], fulary [ozdobne krawaty], krawaty kowbojskie (bolo) z ele‑
mentami z metali szlachetnych, odzież, akcesoria na szyję, apaszki,
bandany na szyję, bonżurki, boa na szyję, chustki na głowę, chusty
[odzież], chusty plażowe, garnitury męskie, eleganckie spodnie,
golfy [odzież], garnitury wieczorowe, garnitury w sportowym stylu,
kamizelki, koszule z długimi rękawami, koszule eleganckie, koszule
do garniturów, koszule codzienne, koszule, koszule z krótkimi ręka‑
wami, koszule z kołnierzykiem, koszule z golfem, kurtki [odzież], mę‑
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie apaszki,
marynarki od garniturów, mundury, muszki, odzież wełniana, odzież
wieczorowa, paski z materiału, podkolanówki, podwiązki, podwiązki
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do skarpetek, poszetki, skarpetki męskie, skarpetki i pończochy, rę‑
kawiczki, smokingi, surduty, sukienki damskie, szaliki, szale i etole,
tkane koszule, t‑shirty z krótkim rękawem, wyroby pończosznicze,
wiatrówki, żakiety męskie, odzież z krawatów retro‑upcykling.

(111) 308808
(220) 2017 11 13
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) SKRZYŃSKA PAULINA, Warszawa, PL.
(540) Bong Bong ASIAN BISTRO
(540)

(210) 478906

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, zielony, różowy, żółty
(531) 21.01.25, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.02, 02.05.03,
02.03.09, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 308809
(220) 2017 11 13
(210) 478913
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) Swiss Pharma International AG, Zurich, CH.
(540) SARTESTA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do
celów medycznych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 308810
(220) 2017 11 13
(210) 478915
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) MAŁKUCH‑ŚWITALSKA JUSTYNA TRENER NAUKI DR
JUSTYNA MAŁKUCH‑ŚWITALSKA, Kraków, PL.
(540) Trener Nauki
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, fioletowy, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14, 21.01.14
(510), (511) 9 edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, podręcz‑
niki szkoleniowe w formacie elektronicznym, urządzenia i przyrządy
szkoleniowe i dydaktyczne, publikacje elektroniczne, publikacje w for‑
mie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania,
związane z grami, 16 afisze, plakaty, plakaty reklamowe, ulotki, druko‑
wane ulotki informacyjne, kalendarze, notesy, terminarze [materiały
drukowane], wizytówki, papierowe materiały dydaktyczne, druko‑
wane materiały edukacyjne, drukowane materiały w zakresie kursów
korespondencyjnych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt‑
kiem aparatów), programy drukowane, publikacje edukacyjne, publi‑
kacje promocyjne, 28 gry, zabawki, 41 coaching w zakresie życia oso‑
bistego [life coaching], doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkole‑
niowe i edukacyjne], kursy szkoleniowe, kursy w zakresie rozwoju oso‑
bistego, kursy samoświadomości [szkolenia], kształcenie praktyczne
[pokazy], opracowywanie kursów edukacyjnych, przeprowadzania
egzaminów i zdobywania kwalifikacji, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie programów szko‑
leniowych, prowadzenie kursów, szkolenia edukacyjne, szkolenia dla
dorosłych, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenie
związane z karierą zawodową, szkolenia w zakresie możliwości za‑
trudnienia, trening rozwoju osobistego, tworzenie materiałów eduka‑
cyjnych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi trenerskie,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące umie‑
jętności komunikacyjnych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i naucza‑
nia, zapewnianie szkoleń on‑line, zapewnianie kursów szkoleniowych
on‑line, zapewnianie seminariów szkoleniowych on‑line.

Nr 8/2018

(111) 308811
(220) 2017 11 14
(210) 478963
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, PL.
(540) MDA MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE S.A.
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej, usługi sprzedaży
systemów informatycznych związanych z usługami transportowy‑
mi, hotelarskimi, zarządzaniem nieruchomościami, 36 zarządzanie
dworcami autobusowymi, wynajem i dzierżawa powierzchni użytko‑
wych pod działalność usługowo‑handlową, 39 usługi transportu pa‑
sażerskiego, usługi informacji dotyczącej transportu, usługi sprzeda‑
ży biletów autobusowych, 42 tworzenie systemów informatycznych
związanych z usługami transportowymi, hotelarskimi, zarządzaniem
nieruchomościami, 43 usługi hotelowe.
(111) 308812
(220) 2017 11 14
(210) 478964
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, PL.
(540) MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE S.A.
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej, usługi sprzedaży
systemów informatycznych związanych z usługami transportowy‑
mi, hotelarskimi, zarządzaniem nieruchomościami, 36 zarządzanie
dworcami autobusowymi, wynajem i dzierżawa powierzchni użytko‑
wych pod działalność usługowo‑handlową, 39 usługi transportu pa‑
sażerskiego, usługi informacji dotyczącej transportu, usługi sprzeda‑
ży biletów autobusowych, 42 tworzenie systemów informatycznych
związanych z usługami transportowymi, hotelarskimi, zarządzaniem
nieruchomościami, 43 usługi hotelowe.
(111) 308813
(220) 2017 11 14
(210) 478969
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) JAMROŻ ADAM, WOLNIK KRZYSZTOF ELMET MOTORS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) EM ELMET MOTORS
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 15.07.01, 15.07.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna następujących to‑
warów: silniki elektryczne, elektrowibratory, falowniki, przekładnie,
softstarty, kondensatory, części do silników elektrycznych, kable,
przewody, osprzęt oświetleniowy, aparatura modułowa, osprzęt
elektroinstalacyjny, rozdzielnice, obudowy, skrzynki, inne artykuły
elektryczne, narzędzia, pompy próżniowe, pompy inne, asortyment
do pomp.
(111) 308814
(220) 2017 11 14
(210) 478971
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) JAMROŻ ADAM, WOLNIK KRZYSZTOF ELMET MOTORS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Elmet
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towa‑
rów: silniki elektryczne‑elektrowibratory‑falowniki‑przekładnie
‑softstarty‑kondensatory‑części do silników elektrycznych‑kable
‑przewody‑ osprzęt oświetleniowy‑aparatura modułowa‑ osprzęt
elektroinstalacyjny
‑rozdzielnice, obudowy, skrzynki
‑inne artykuły
elektryczne‑narzędzia‑pompy próżniowe‑pompy inne‑asortyment
do pomp.

Nr 8/2018
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(111) 308815
(220) 2017 11 15
(210) 479017
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) KAJSTURA KRZYSZTOF KRISTECH, Ustroń, PL.
(540) PiGEON
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 chipy, czujniki, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektrycz‑
ne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy
komputerowe, komputery, płytki dla układów scalonych, programy
komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy sterują‑
ce komputerowe nagrane, przyrządy pomiarowe, sprzęt komputero‑
wy, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia monitorujące elektryczne, urządzenia zdalnego
sterowania.
(111) 308816
(220) 2017 11 16
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) NEON SHOW
(540)

(210) 479060

Kolor znaku: czarny, różowy, biały, niebieski, żółty
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy.
(111) 308817
(220) 2017 11 16
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) NIBYBAŃKA
(540)

(210) 479063

Kolor znaku: fioletowy, zielony, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy.
(111) 308818
(220) 2017 11 16
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) WAPIŃSKI TOMASZ, Rzeszów, PL.
(540) vispro
(540)

(210) 479076

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania,
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budo‑
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządza‑
nia nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży,
najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nierucho‑
mości, wynajmowaniu i/lub dzierżawie nieruchomości, lokali miesz‑
kalnych i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkowa, doradztwo w zakresie zarządzania
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i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomo‑
ściami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami,
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi finan‑
sowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy fi‑
nansowe, doradztwo w sprawach finansowych, pożyczki, pobieranie
czynszu, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nie‑
ruchomości, 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, zapewnia‑
nie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie
finansowania dla przedsiębiorstw, zarządzanie aktywami, zarządza‑
nie finansami przedsiębiorstw, organizacja pożyczek, organizowanie
kredytów, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomo‑
ści, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi konsultacyjne do‑
tyczące nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą infor‑
macji budowlanej, nadzór budowlany, wykonywanie robót i świad‑
czenie usług budowlano‑montażowych, budowa domów i mieszkań
na sprzedaż
‑usługi deweloperskie, rozbiórka i burzenie obiektów
budowlanych, roboty ziemne, wykonawstwo robót ogólnobudow‑
lanych związanych z wznoszeniem budynków i budowli, wykonanie
instalacji budowlanych, elektrycznych, wodno‑kanalizacyjnych, gazo‑
wych, centralnego ogrzewania, wentylacji budynków i budowli, usługi
porządkowo‑czystościowe, usługi w zakresie sprzątania, działalność
usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
ogólnego przeznaczenia, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
budowa biur, budowa budynków na zamówienie, budowa budyn‑
ków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, roboty ziemne,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi remontowe,
naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
budowlano‑mieszkaniowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem
obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geo‑
logiczno inżynierskich, wykonywanie fundamentów, wykonywanie
robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych murarskich, wykonywanie instalacji
elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycz‑
nych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towaro‑
wych oraz ruchomych schodów, wykonywanie konstrukcji i pokryć
dachowych, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem
sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, usłu‑
gi w zakresie robót budowlanych wykończeniowych, stacje obsługi
pojazdów, usługi związane z naprawą, konserwacją i czyszczeniem
pojazdów, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii, doradztwo techniczne w zakresie inżynierii,
doradztwo i projektowanie konstrukcji, budynków, usługi w zakresie
projektowania specjalistycznego, wykonywanie badań, ekspertyz,
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i po‑
miary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary pod‑
wykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania
techniczne, doradztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska,
dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, obsłu‑
ga inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa
technicznego w zakresie budownictwa.

(111) 308819
(220) 2017 11 17
(210) 479080
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ZAWSZE WARTO
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, szary
(531) 03.07.10, 26.11.02, 29.01.13, 27.05.01
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, edy‑
torskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing, uaktualnianie materiałów reklamo‑
wych, obróbka tekstów, projektowanie materiałów reklamowych,
36 usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w za‑
kresie stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków
finansowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, młodzieży oraz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności eduka‑
cyjnej i oświatowej, promocji kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
i krajoznawstwa, 41 kultura, edukacja, organizowanie i prowadzenia
warsztatów
‑szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga‑
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki,
organizowanie spektakli‑impresariat, organizowanie wystaw z dzie‑
dziny kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on‑line książek
i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli
na żywo, sprawdziany edukacyjne, montaż taśm wideo, produkcja
filmów na taśmach wideo, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi obozów
wakacyjnych w zakresie rozrywki, informacje o wypoczynku.

(111) 308820
(220) 2017 11 17
(210) 479081
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ZAWSZE WARTO
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, edy‑
torskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing, uaktualnianie materiałów reklamo‑
wych, obróbka tekstów, projektowanie materiałów reklamowych,
36 usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w za‑
kresie stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środ‑
ków finansowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, młodzieży
oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności
edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury fizycznej i sportu oraz
turystyki i krajoznawstwa, 41 kultura, edukacja, organizowanie
i prowadzenia warsztatów‑szkolenia, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa‑
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semina‑
riów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro‑
wadzenie zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji
lub rozrywki, organizowanie spektakli – impresariat, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne
on‑line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, wystawianie spektakli, wy‑
stawianie spektakli na żywo, sprawdziany edukacyjne, montaż taśm
wideo, produkcja filmów na taśmach wideo, pisanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, informacje o wypo‑
czynku.
(111) 308821
(220) 2017 11 17
(210) 479085
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) TWO‑M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) two‑M
(540)

(531) 27.05.01, 24.15.13
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi spedycyjne, logistyka
transportu, magazynowanie i składowanie, przewożenie i dostarcza‑
nie towarów.
(111) 308822
(151) 2018 04 16

(220) 2010 04 14
(441) 2010 07 19

(210) 369133

Nr 8/2018

(732) ICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) COLORIT
(510), (511) 1 Środki do konserwacji betonu za wyjątkiem farb i ole‑
jów, preparaty do konserwacji cegły za wyjątkiem farb i olejów, pre‑
paraty do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów, preparaty
do konserwacji murów za wyjątkiem farb i olejów, dodatki i modyfi‑
katory chemiczne do olejów, spoiwa olejowe jako kity i lepiki, środki
do usuwania olejów, woski do czyszczenia, woski wybielające chemi‑
kalia, 3 woski do parkietów, wosk do podłóg, wosk polerski, antypo‑
ślizgowy wosk do podłóg, woski do polerowania.
(111) 308823
(220) 2010 05 10
(210) 370104
(151) 2018 03 29
(441) 2010 08 16
(732) KLINIKA HANDSOME MEN Spółka Cywilna Ryszard Gzela &
Zbigniew Homa, Bielsko‑Biała, PL.
(540) DreamLine
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak akcesoria fryzjerskie, peruki, tupety, warkocze z włosów natural‑
nych i syntetycznych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w wyspecjalizowanych sklepach, stoiskach i sklepie inter‑
netowym.
(111) 308824
(220) 2011 03 10
(210) 382519
(151) 2018 04 18
(441) 2011 06 20
(732) CUNNINGHAM LINDSEY HOLDING COÖPERATIE U.A.,
ROTTERDAM, NL.
(540)

(531) 14.01.13, 26.01.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa, usługi w zakre‑
sie strategii marketingowych i badań rynku, dostarczanie informacji
ekonomicznych i handlowo‑biznesowych zawartych w bazach da‑
nych, zarządzanie badaniami w odniesieniu do procedur szacowania
szkód, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi finansowe, porady
w zakresie ubezpieczeń i finansów, porady finansowe związane z za‑
rządzaniem i oceną ryzyka, analizy i badania finansowe dotyczące
konkretnych faktów i okoliczności związanych z określaniem zakresu
polisy ubezpieczeniowej i określenia zakresu szkody, usługi finanso‑
we związane z przygotowywaniem kalkulacji, sporządzanie raportów
finansowych biegłych w zakresie napraw, prac instalacyjnych i kon‑
serwacji, usługi przygotowywania badań i sprawozdań finansowych,
mianowicie kalkulacji wysokości strat i przygotowywania związanych
z nimi raportów szkód, 37 budownictwo, informacje z zakresu budow‑
nictwa mieszkaniowego, budownictwa handlowego i przemysłowe‑
go, napraw, prac instalacyjnych, konserwacji, 42 usługi w zakresie ba‑
dań naukowych i technicznych oraz ich rozwój, usługi projektowania
badań naukowych i technicznych, usługi w zakresie przemysłowych
analiz i badań, projektowanie i rozwój oprogramowania komputero‑
wego, komputerów i sprzętu komputerowego, usługi testowania i ba‑
dań w odniesieniu do utrzymywania (stanu) i jakości (funkcjonowania)
budynków i budowli oraz ich infrastruktury, usługi badań budowla‑
nych, w szczególności badań technicznych i testowania infrastruktury
energetycznej i instalacji budynków, kontrola techniczna w odniesie‑
niu do urządzeń i infrastruktury energetycznej oraz instalacji energe‑
tycznych w budynkach i budowlach, pomiary drgań, pomiary wyso‑
kości, pomiary szerokości pęknięć, rozwój i wdrażanie metod kontroli
dla kontroli budynków, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

architektury, usługi badania kontroli jakości, w szczególności infor‑
macji w zakresie jakości konstrukcji, budynków i budowli, badanie
techniczne szczególnych faktów i okoliczności dotyczących przyczyn
szkody, badanie techniczne szczególnych faktów i okoliczności w za‑
kresie środków zaradczych mających na celu ograniczenie szkody,
sporządzenie raportów biegłych w zakresie budowy, kontrola tech‑
niczna i materiałowa, ekspertyzy techniczne odnoszące się do szkód
i przygotowywanie ekspertyz technicznych po powstaniu szkody,
usługi przygotowywania badań i sprawozdań technicznych w zakre‑
sie likwidacji szkód i przygotowywania związanych z nimi raportów
szkód, sporządzanie raportów technicznych biegłych w zakresie na‑
praw, prac instalacyjnych i konserwacji, 45 usługi prawne, doradztwo
prawne, również w zakresie szkód, zarówno za pomocą drukowanych
mediów, jak również w sposób elektroniczny, doradztwo prawne dla
pokrzywdzonych przez ubezpieczycieli, sporządzanie raportów bie‑
głych w zakresie spraw prawnych, rozwiązywanie sporów, arbitraż
i mediacja.

(111) 308825
(220) 2011 03 10
(210) 382520
(151) 2018 04 18
(441) 2011 06 20
(732) CUNNINGHAM LINDSEY HOLDING COÖPERATIE U.A.,
ROTTERDAM, NL.
(540) Cunningham Lindsey
(540)

(531) 14.01.13, 26.01.01, 27.05.05
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa, usługi w zakre‑
sie strategii marketingowych i badań rynku, dostarczanie informacji
ekonomicznych i handlowo‑biznesowych zawartych w bazach da‑
nych, zarządzanie badaniami w odniesieniu do procedur szacowania
szkód, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi finansowe, porady
w zakresie ubezpieczeń i finansów, porady finansowe związane z za‑
rządzaniem i oceną ryzyka, analizy i badania finansowe dotyczące
konkretnych faktów i okoliczności związanych z określaniem za‑
kresu polisy ubezpieczeniowej i określenia zakresu szkody, usługi
finansowe związane z przygotowywaniem kalkulacji, sporządzanie
raportów finansowych biegłych w zakresie napraw, prac instalacyj‑
nych i konserwacji, usługi przygotowywania badań i sprawozdań
finansowych, mianowicie kalkulacji wysokości strat i przygotowywa‑
nia związanych z nimi raportów szkód, 37 budownictwo, informacje
z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budownictwa handlo‑
wego i przemysłowego, napraw, prac instalacyjnych, konserwacji,
42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych oraz ich roz‑
wój, usługi projektowania badań naukowych i technicznych, usługi
w zakresie przemysłowych analiz i badań, projektowanie i rozwój
oprogramowania komputerowego, komputerów i sprzętu kompu‑
terowego, usługi testowania i badań w odniesieniu do utrzymywa‑
nia (stanu) i jakości (funkcjonowania) budynków i budowli oraz ich
infrastruktury, usługi badań budowlanych, w szczególności badań
technicznych i testowania infrastruktury energetycznej i instalacji
budynków, kontrola techniczna w odniesieniu do urządzeń i infra‑
struktury energetycznej oraz instalacji energetycznych w budynkach
i budowlach, pomiary drgań, pomiary wysokości, pomiary szerokości
pęknięć, rozwój i wdrażanie metod kontroli dla kontroli budynków,
doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie architektury, usługi
badania kontroli jakości, w szczególności informacji w zakresie jako‑
ści konstrukcji, budynków i budowli, badanie techniczne szczegól‑
nych faktów i okoliczności dotyczących przyczyn szkody, badanie
techniczne szczególnych faktów i okoliczności w zakresie środków
zaradczych mających na celu ograniczenie szkody, sporządzenie
raportów biegłych w zakresie budowy, kontrola techniczna i mate‑
riałowa, ekspertyzy techniczne odnoszące się do szkód i przygoto‑
wywanie ekspertyz technicznych po powstaniu szkody, usługi przy‑
gotowywania badań i sprawozdań technicznych w zakresie likwidacji
szkód i przygotowywania związanych z nimi raportów szkód, spo‑
rządzanie raportów technicznych biegłych w zakresie napraw, prac
instalacyjnych i konserwacji i przeniesienie, 45 usługi prawne, do‑
radztwo prawne, również w zakresie szkód, zarówno za pomocą dru‑
kowanych mediów, jak również w sposób elektroniczny, doradztwo
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prawne dla pokrzywdzonych przez ubezpieczycieli, sporządzanie ra‑
portów biegłych w zakresie spraw prawnych, rozwiązywanie sporów,
arbitraż i mediacja.

(111) 308826
(220) 2011 03 10
(210) 382521
(151) 2018 04 18
(441) 2011 06 20
(732) CUNNINGHAM LINDSEY HOLDING COÖPERATIE U.A.,
ROTTERDAM, NL.
(540) CUNNINGHAM LINDSEY
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa, usługi w zakre‑
sie strategii marketingowych i badań rynku, dostarczanie informacji
ekonomicznych i handlowo‑biznesowych zawartych w bazach da‑
nych, zarządzanie badaniami w odniesieniu do procedur szacowania
szkód, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi finansowe, porady
w zakresie ubezpieczeń i finansów, porady finansowe związane z za‑
rządzaniem i oceną ryzyka, analizy i badania finansowe dotyczące
konkretnych faktów i okoliczności związanych z określaniem za‑
kresu polisy ubezpieczeniowej i określenia zakresu szkody, usługi
finansowe związane z przygotowywaniem kalkulacji, sporządzanie
raportów finansowych biegłych w zakresie napraw, prac instalacyj‑
nych i konserwacji, usługi przygotowywania badań i sprawozdań
finansowych, mianowicie kalkulacji wysokości strat i przygotowywa‑
nia związanych z nimi raportów szkód, 37 budownictwo, informacje
z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budownictwa handlo‑
wego i przemysłowego, napraw, prac instalacyjnych, konserwacji,
42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych oraz ich roz‑
wój, usługi projektowania badań naukowych i technicznych, usługi
w zakresie przemysłowych analiz i badań, projektowanie i rozwój
oprogramowania komputerowego, komputerów i sprzętu kompu‑
terowego, usługi testowania i badań w odniesieniu do utrzymywa‑
nia (stanu) i jakości (funkcjonowania) budynków i budowli oraz ich
infrastruktury, usługi badań budowlanych, w szczególności badań
technicznych i testowania infrastruktury energetycznej i instalacji
budynków, kontrola techniczna w odniesieniu do urządzeń i infra‑
struktury energetycznej oraz instalacji energetycznych w budynkach
i budowlach, pomiary drgań, pomiary wysokości, pomiary szerokości
pęknięć, rozwój i wdrażanie metod kontroli dla kontroli budynków,
doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie architektury, usługi
badania kontroli jakości, w szczególności informacji w zakresie jako‑
ści konstrukcji, budynków i budowli, badanie techniczne szczegól‑
nych faktów i okoliczności dotyczących przyczyn szkody, badanie
techniczne szczególnych faktów i okoliczności w zakresie środków
zaradczych mających na celu ograniczenie szkody, sporządzenie
raportów biegłych w zakresie budowy, kontrola techniczna i mate‑
riałowa, ekspertyzy techniczne odnoszące się do szkód i przygoto‑
wywanie ekspertyz technicznych po powstaniu szkody, usługi przy‑
gotowywania badań i sprawozdań technicznych w zakresie likwidacji
szkód i przygotowywania związanych z nimi raportów szkód, spo‑
rządzanie raportów technicznych biegłych w zakresie napraw, prac
instalacyjnych i konserwacji, 45 usługi prawne, doradztwo prawne,
również w zakresie szkód, zarówno za pomocą drukowanych me‑
diów, jak również w sposób elektroniczny, doradztwo prawne dla
pokrzywdzonych przez ubezpieczycieli, sporządzanie raportów bie‑
głych w zakresie spraw prawnych, rozwiązywanie sporów, arbitraż
i mediacja.
(111) 308827
(220) 2011 08 02
(151) 2018 04 12
(441) 2011 11 07
(732) CDRL SPÓŁKA AKCYJNA, Pianowo, PL.
(540) COCCODRILLO
(540)

(210) 388607

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 03.11.09, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 tornistry szkolne z wyjątkiem tornistrów wykonanych
ze skóry i materiałów imitujących skórę, 25 odzież dziecięca, nakrycia
głowy dla dzieci z wyjątkiem odzieży i nakryć głowy wykonanych ze
skóry i materiałów imitujących skórę, 28 gry i zabawki.

3048
(111) 308828
(220) 2011 10 31
(151) 2018 04 03
(441) 2012 02 13
(732) POL‑FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KROTOSZYN, PL.
(540) dino EXPRESS
(540)
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(210) 392243

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, przez Internet, katalogowej,
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią artykułów spożyw‑
czych świeżych i przetworzonych, produktów zbożowych, wyrobów
piekarniczych i cukierniczych, konserw, przypraw, słodyczy, lodów,
majonezu, musztardy, ketchupu, świeżych owoców i jarzyn, wód
mineralnych gazowanych i niegazowanych, napojów bezalkoholo‑
wych, syropów, preparatów do przygotowywania napojów, piwa,
soków owocowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych,
artykułów dla palących, dietetycznych środków leczniczych, napoi
bezalkoholowych i alkoholowych, wyrobów tytoniowych, artykułów
kosmetycznych, środków utrzymania czystości, środków do prania
i czyszczenia, produktów perfumeryjnych, artykułów przemysło‑
wych, obuwia, wyrobów jubilerskich, zegarów i zegarków, artyku‑
łów optycznych, artykułów wyposażenia wnętrz, wyrobów ze szkła
i porcelany, przyborów toaletowych, pościeli, ręczników i obrusów,
artykułów wyposażenia łazienek, przyborów kuchennych i artyku‑
łów gospodarstwa domowego, sprzętu AGD, narzędzi i przyrządów
ręcznych oraz narzędzi i przyrządów elektrycznych, urządzeń do
oświetlenia, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia, wenty‑
lacji, walizek i toreb podróżnych, pokazy towarów, promocja sprze‑
daży, organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych,
dekoracja wystaw sklepowych.
(111) 308829
(220) 2014 05 20
(210) 429014
(151) 2018 04 20
(441) 2014 09 01
(732) MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MK Mennice Krajowe GRUPA
(540)

Kolor znaku: brązowy, złoty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szla‑
chetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne, złoto, złoto dewizowe, platyna,
srebro, diamenty, biżuteria, sztabki metali szlachetnych, medale,
medaliony, monety powszechnego obiegu, monety kolekcjonerskie,
odznaczenia i odznaki, breloki, emblematy z metali szlachetnych,
znaczki metalowe, żetony, 16 kartonowe opakowania do monet ko‑
lekcjonerskich, 20 opakowania do monet kolekcjonerskich z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości sloniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, 35 kupno i sprzedaż złota, złota dewizowe‑
go, platyny i srebra, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota, zło‑
ta dewizowego, platyny i srebra, usługi w zakresie organizowania
punktów sprzedaży oraz prowadzenia sprzedaży detalicznej i hur‑
towej monet, odznaczeń, medali, znaczków, pieczęci, znaczników
probierczych, datowników, katalogów, klaserów, pamiątek z metali
szlachetnych, reklama, 36 doradztwo w inwestycjach alternatyw‑
nych, tj, polegających na inwestowaniu w metale szlachetne, krusz‑
ce, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, znaczki, monety, sport,
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fundusze hedgingowe, fundusze private equity, fundusze funduszy,
antyki, stare rękopisy, mapy, wina, alkohole, produkty strukturyzo‑
wane, surowce i towary, instrumenty kredytowe, wycena majątku
nieruchomego, numizmatyka, wycena zbiorów numizmatycznych,
wycena biżuterii, wycena finansowa, 40 działalność mennicza, bicie
monet, odlewanie monet, żetonów, chromowanie, cynowanie, niklo‑
wanie, posrebrzanie, pozłacanie, platerowanie metali, galwanizacja,
grawerowanie.

(111) 308830
(220) 2016 06 13
(210) 457738
(151) 2018 04 26
(441) 2017 12 11
(732) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Polski Produkt – Do Rzeczy
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on
‑line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektro‑
niczne dostarczane on‑line z baz danych lub z Internetu, urządze‑
nia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia
mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, kompute‑
ry, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urzą‑
dzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki
danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software
komputerowy i nośniki danych z muzyka, filmami wideo i audio oraz
obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych
lub z Internetu, ze stron internetowych, 16 papierowe publikacje,
wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszu‑
ry, ulotki, foldery, informatory, papier, tektura, materiały introligator‑
skie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym
w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wy‑
robów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miej‑
sca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami
promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowa‑
dzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych
osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji,
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu rekla‑
mowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycz‑
nych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych
w formie promocji, zarządzanie portalami internetowymi, 38 usługi
agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego, usługi w zakre‑
sie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunika‑
cyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elek‑
tronicznych on‑line nie ściągalnych, prowadzenie serwerów i portali
internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynaro‑
dowych serwerów i portali internetowych, organizacja i przekazywa‑
nie serwisów internetowych WWW, umożliwianie dostępu do stron
WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpo‑
wszechnianie programów (audycji) radiowych, usługi telewizji ka‑
blowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie
i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych
informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych,
mediów elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej,
usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania,
transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wyko‑
rzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, elektroniczne prze‑
chowywanie informacji, rozpowszechnianie i dostarczanie dostępu
do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów ob‑
razów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radio‑
wych, multimedialnych, internetowych programów naukowych, roz‑
rywkowych, sportowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elek‑
tronicznych on‑line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on‑line, organizowanie,
obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów,
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie kon‑
kursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształce‑
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nie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe,
usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i wi‑
dowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie
produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, nauko‑
wych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interak‑
tywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz
usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią
komputerową lub przez Internet.

(111) 308831
(220) 2017 02 03
(210) 467107
(151) 2018 04 13
(441) 2017 03 20
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) animacal
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, mączka dla zwierząt, wap‑
no do pasz.
(111) 308832
(220) 2017 02 27
(210) 468224
(151) 2018 04 06
(441) 2017 10 30
(732) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) preorder
(540)

(531) 16.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy‑
daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwa‑
rzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia., 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal‑
ność sportowa i kulturalna.
(111) 308833
(220) 2017 05 10
(210) 471465
(151) 2018 04 18
(441) 2017 10 02
(732) MACIEJCZYK ŁUKASZ IGNIS, Warszawa, PL.
(540) golden fusion
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej,
ciekłe roztwory do użytku w e‑papierosach, papierosy elektroniczne,
filtry do papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papiero‑
sach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące
do tytoniu inne niż olejki eteryczne, pojemniczki z gazem do zapalni‑
czek, tabaka, tabakierki, pojemniki na tytoń, waporyzatory dla pala‑
czy do stosowania doustnego, zapalniczki dla palaczy, zapałki, zioła
do palenia.
(111) 308834
(220) 2017 05 31
(210) 472390
(151) 2018 04 20
(441) 2017 07 10
(732) QUICKPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, PL.
(540) ViGo!
(510), (511) 16 folie spożywcze, woreczki do pakowania wykonane
z papieru lub tworzyw sztucznych, woreczki foliowe na mrożonki,
woreczki do pieczenia z tworzyw sztucznych, rękawy foliowe do
pieczenia, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmie‑
ci wykonane z tworzywa lub papieru, papier do pakowania, papier
pergaminowy, torebki papierowe, obrusy papierowe, papier do pie‑
czenia, podkładki papierowe pod naczynia, pudełka kartonowe lub
z tworzyw sztucznych jako opakowania, tacki papierowe, foremki
papierowe do pieczenia.
(111) 308835
(151) 2018 04 23

(220) 2017 06 12
(441) 2017 11 20

(210) 472798
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(732) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PRACTICULUM IMPLANTOLOGII
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 41 działalność edukacyjna dla stomatologów i protety‑
ków oraz medycznej kadry wspomagającej.
(111) 308836
(220) 2017 09 19
(151) 2018 04 19
(441) 2017 11 20
(732) Riaforge Ltd., Thame, GB.
(540) B BUSHIDO
(540)

(210) 476678

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.21
(510), (511) 35 prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą
dotyczące elektronicznych transakcji handlowych, administrowanie
sprzedażą, elektroniczne przetwarzanie zamówień, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, prowadzenie aukcji za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 36 internetowa giełda
wymiany kryptowalut, handel walutami i wymiana walut, handel wa‑
lutami online w czasie rzeczywistym, udostępnianie informacji zwią‑
zanych z transakcjami walutowymi, prowadzenie transakcji wymiany
walut na rzecz osób trzecich, przetwarzanie transakcji płatniczych za
pośrednictwem Internetu.
(111) 308837
(220) 2017 09 28
(210) 477013
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) GRADOWSKA MONIKA, Twardogóra, PL.
(540) ideal kuchnie
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
42 usługi projektowania.
(111) 308838
(220) 2017 11 06
(210) 478653
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) HAŁADYN MIROSŁAW MIR‑BUD, Zawiercie, PL.
(540) Mirosław Haładyn MIR BUD PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe i wykończe‑
niowe, usługi instalacyjne, kanalizacyjne, termomodernizacyjne
i wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, restauracji bu‑
dynków, konserwacji obiektów budowlano‑mieszkaniowych, roboty
ziemne, wykonywanie dróg i nawierzchni, wynajem sprzętu budow‑
lanego, modernizacje pomieszczeń, pokrycia dachowe, docieplanie
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budynków, malowanie elewacji, mycie elewacji metodą wysokoci‑
śnieniową, odgrzybianie elewacji, izolacje metodą natryskową, ocie‑
planie, usługi dekarskie, usługi stolarskie‑montaż, izolacje metodą
natryskową.

(111) 308839
(220) 2017 11 13
(210) 478908
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO‑USŁUGOWO
‑HANDLOWA JONIEC, Tymbark, PL.
(540) PALO
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi
metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady
metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany
metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, bel‑
ki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty
ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego ka‑
mienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materia‑
ły do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb gór‑
nictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe,
ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne
bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betono‑
we, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe beto‑
nowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni
dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego
kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, na‑
prawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balu‑
strad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek,
drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów
niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych
dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalo‑
wych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.
(111) 308840
(220) 2017 11 13
(210) 478910
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO‑USŁUGOWO
‑HANDLOWA JONIEC, Tymbark, PL.
(540) GORC SPLIT
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi
metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady
metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany
metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, bel‑
ki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty
ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego ka‑
mienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materia‑
ły do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb gór‑
nictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe,
ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne
bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betono‑
we, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe beto‑
nowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni
dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego
kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, na‑
prawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balu‑
strad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek,
drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów
niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych
dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalo‑
wych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.
(111) 308841
(151) 2018 04 18

(220) 2017 11 13
(441) 2018 01 03

(210) 478912

Nr 8/2018

(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO‑USŁUGOWO
‑ HANDLOWA JONIEC, Tymbark, PL.
(540) ROMA NOVA
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi
metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady
metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany
metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, bel‑
ki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty
ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego ka‑
mienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materia‑
ły do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb gór‑
nictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe,
ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne
bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betono‑
we, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe beto‑
nowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni
dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego
kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, na‑
prawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balu‑
strad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek,
drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów
niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych
dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalo‑
wych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.
(111) 308842
(220) 2017 11 13
(210) 478916
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO‑USŁUGOWO
‑HANDLOWA JONIEC, Tymbark, PL.
(540) NAMUR
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi
metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady
metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany
metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, bel‑
ki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty
ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego ka‑
mienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materia‑
ły do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb gór‑
nictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe,
ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne
bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betono‑
we, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe beto‑
nowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni
dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego
kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, na‑
prawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balu‑
strad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek,
drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów
niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych
dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalo‑
wych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.
(111) 308843
(220) 2017 11 14
(210) 478962
(151) 2018 04 23
(441) 2017 12 27
(732) EXPANDER ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Expander. Ekspert Finansowy
(510), (511) 36 doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradz‑
two w zakresie długów, doradztwo finansowe dotyczące funduszy
powierniczych, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, do‑
radztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo związa‑
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ne ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, doradztwo finansowe
dotyczące programów akcji pracowniczych, doradztwo finansowe
i usługi konsultingu finansowego, doradztwo związane z kredytami
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi doradcze do‑
tyczące nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, bankowość hipotecz‑
na i pośrednictwo hipoteczne, pośrednictwo w sprawach inwestycji
finansowych, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośred‑
nictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, pośred‑
nictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie
zapisu na akcje, pośrednictwo w zakresie finansowym produktów
pochodnych, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośred‑
nictwo w zakresie papierów wartościowych i towarów, pośrednictwo
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie najmu budynków, pośred‑
nictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, doradztwo finansowe i ubezpiecze‑
niowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, niezależne doradztwo
w zakresie planowania finansowego, doradztwo w dziedzinie zarzą‑
dzania ryzykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne, doradztwo
finansowe, doradztwo kredytowe, doradztwo dotyczące inwestycji
kapitałowych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo i analiza finansowa,
pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, po‑
średnictwo walutowe, pośrednictwo w usługach finansowych, po‑
średnictwo w umowach kredytowych.

(111) 308844
(220) 2017 11 14
(210) 478965
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) TOMCZEWSKI JAROSŁAW JT PROMOTION, Łódź, PL.
(540) BUNGEE GYM
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki informacji, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, programy kom‑
puterowe, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne: przyrządy do ćwi‑
czeń fizycznych, worki treningowe, piłki, rowery treningowe stacjo‑
narne, przyrządy stosowane w kulturystyce, hantle, skakanki, gumy,
stopery, ochraniacze jako artykuły sportowe (części strojów sporto‑
wych), ochraniacze ciała do uprawiania sportu, okładziny ochronne,
rękawice sportowe, rękawice bokserskie, rękawice do różnych sztuk
walki, osłony sportowe, torby treningowe i/lub sportowe, bieżnie do
ćwiczeń fizycznych, maty, maty treningowe i/lub maty do ćwiczeń,
maty gimnastyczne, maszyny do ćwiczeń z zakresu fitnessu, sprzęt
fitness i przyrządy sportowe, akcesoria do fitness: sprzęt siłowy i re‑
habilitacyjny, stacjonarne przyrządy do ćwiczeń siłowych, urządze‑
nia służące osiąganiu sprawności fizycznej (inne niż do użytku me‑
dycznego) wraz z osprzętem, sprzęt do treningu aerobowego, gry
i zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, poprzez
e‑sklepy, na aukcjach internetowych, za pomocą domów sprzedaży
wysyłkowej, sprzedaż katalogowa, sprzedaż on‑line: artykułów spor‑
towych, gimnastycznych, artykułów do zajęć fitness, akcesoriów do
fitness, przyrządów do ćwiczeń fizycznych, worków treningowych,
piłek, rowerów treningowych stacjonarnych, przyrządów stosowa‑
nych w kulturystyce, hantli, skakanek, gum, stoperów, ochraniaczy
jako artykułów sportowych (części strojów sportowych), ochraniaczy
ciała do uprawiania sportu, okładzin ochronnych, rękawic sporto‑
wych, rękawic bokserskich, rękawic do różnych sztuk walki, osłon
sportowych, toreb treningowych i/lub sportowych, bieżni do ćwi‑
czeń fizycznych, mat, mat treningowych i/lub mat do ćwiczeń, mat
gimnastycznych, maszyn do ćwiczeń z zakresu fitness, sprzętu fit‑
ness i przyrządów sportowych, sprzętu siłowego i rehabilitacyjnego,
stacjonarnych przyrządów do ćwiczeń siłowych, urządzeń służących
osiąganiu sprawności fizycznej (innych niż do użytku medycznego)
wraz z osprzętem, sprzętu do treningu aerobowego, gier i zabawek,
informacja o wymienionych towarach, reklama, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, organizowanie, prowadzenie i/lub
nadzór programów lojalnościowych i/lub motywacyjnych, w tym
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w zakresie kultury fizycznej i/lub zdrowego stylu życia i/lub odżywia‑
nia, programy promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej i/
lub usługowej, przetwarzanie danych, dostarczanie informacji go‑
spodarczych, dystrybucja towarów w celach reklamowych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, w tym gadżetów, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro‑
wanych, public relations, usługi marketingowe, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, w tym także w sieci Internet, nośniki reklamowe
w dowolnej postaci, usługi internetowego serwisu promocyjnego,
usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wy‑
mienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach, usłu‑
gi w zakresie reklamy i promocji imprez kulturalno‑artystycznych
i sportowo‑rekreacyjnych, informacyjny serwis platformy interneto‑
wej, 41 porady dotyczące edukacji i kształcenia w zakresie zdrowe‑
go stylu życia i wypoczynku, usługi związane z edukacją sportową
oraz organizacją imprez kulturalno‑artystycznych oraz sportowo
‑rekreacyjnych, szkolenia w zakresie gimnastyki, organizacja zajęć
sportowo‑rekreacyjnych, zajęcia fitness, programy fitness na linach
bungee, instruktaż dla trenerów, przygotowywanie planów trenin‑
gowych, treningi indywidualne, poradnictwo z zakresu zdrowego
odżywiania, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie poka‑
zów gimnastycznych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, roz‑
powszechnianie programów komputerowych dotyczących sportu,
gimnastyki, rekreacji, zdrowego stylu życia.

(111) 308845
(220) 2017 11 14
(151) 2018 04 23
(441) 2017 12 27
(732) CHMUROWICZ TOMASZ, Stargard, PL.
(540) AWANMED
(540)

(210) 478967

Kolor znaku: niebieski, błękitny, biały
(531) 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, ośrodki zdrowia, usługi klinik me‑
dycznych, szpitale.
(111) 308846
(220) 2017 11 14
(210) 478975
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU,
Białystok, PL.
(540) DIABERAN
(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‑
paraty na rany, dermo‑kosmetyki, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej preparatów farmaceutycznych,
produktów do leczenia ran, dermo‑kosmetyków, usługi sprzedaży
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamó‑
wienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji
preparatów farmaceutycznych, produktów do leczenia ran, usługi
sprzedaży bezpośredniej preparatów farmaceutycznych, produktów
do leczenia ran świadczone przez lokalnych przedstawicieli, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi reklamy za
pośrednictwem sieci komputerowej, organizacja pokazów, targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych produktów farma‑
ceutycznych, zwłaszcza do leczenia ran, usługi w zakresie organizo‑
wania aukcji internetowych, prezentacja oferty handlowej produk‑
tów farmaceutycznych, zwłaszcza do leczenia ran w Internecie.
(111) 308847
(220) 2017 11 14
(210) 478977
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) PROVITIM‑PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK
SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, PL.
(540) PHARMILL
(510), (511) 1 dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwie‑
rzęcych, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do
zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użyt‑
ku weterynaryjnego], 5 suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt
gospodarskich, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, 31 karmy
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i pasze dla zwierząt, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: do‑
datki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, mieszan‑
ki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania war‑
tości odżywczej pasz dla zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla
zwierząt gospodarskich, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
karmy i pasze dla zwierząt, usługi agencji importowo‑eksportowych,
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich
w zakresie wyboru i doboru produktów.

(111) 308848
(220) 2017 11 14
(210) 478981
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) EXPANDER ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) expander
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradz‑
two w zakresie długów, doradztwo finansowe dotyczące funduszy
powierniczych, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, do‑
radztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo związa‑
ne ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, doradztwo finansowe
dotyczące programów akcji pracowniczych, doradztwo finansowe
i usługi konsultingu finansowego, doradztwo związane z kredytami
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi doradcze do‑
tyczące nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, bankowość hipotecz‑
na i pośrednictwo hipoteczne, pośrednictwo w sprawach inwestycji
finansowych, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośred‑
nictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, pośred‑
nictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie
zapisu na akcje, pośrednictwo w zakresie finansowym produktów
pochodnych, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośred‑
nictwo w zakresie papierów wartościowych i towarów, pośrednictwo
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie najmu budynków, pośred‑
nictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, doradztwo finansowe i ubezpiecze‑
niowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, niezależne doradztwo
w zakresie planowania finansowego, doradztwo w dziedzinie zarzą‑
dzania ryzykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne, doradztwo
finansowe, doradztwo kredytowe, doradztwo dotyczące inwestycji
kapitałowych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo i analiza finansowa,
pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, po‑
średnictwo walutowe, pośrednictwo w usługach finansowych, po‑
średnictwo w umowach kredytowych.
(111) 308849
(220) 2017 11 29
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) MATYSIAK PIOTR PNEUMAT, Szczecin, PL.
(540) pneumat
(540)

(210) 479537

Kolor znaku: niebieski, ciemnoszary
(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 kompresory gazowe, kondensatory powietrzne [kom‑
presory], narzędzia pneumatyczne [maszyny], narzędzia podręczne
mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, pneumatyczne siłowniki za‑
worowe, siłowniki liniowe [mechaniczne], siłowniki zaworowe, siłow‑
niki przepustnic, siłowniki hydrauliczne, siłowniki liniowe, siłowniki
obrotowe, siłowniki do zaworów, sprężarki, zawory, zawory sterowa‑
ne pneumatycznie, zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [czę‑
ści maszyn], zawory obsługiwane poprzez zmiany ciśnienia, zawory
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redukujące ciśnienie [części do maszyn], zawory kontroli ciśnienia
stanowiące części maszyn, zawory regulujące ciśnienie stanowiące
części maszyn, zawory do regulacji ciśnienia będące częściami ma‑
szyn, zawory obsługiwane automatycznie poprzez pneumatyczne
urządzenia sterujące, metalowe złączki do rur [części maszyn], złączki
metalowe do rur [części do maszyn], zawory bezpieczeństwa [części
maszyn], metalowe zawory bezpieczeństwa [części maszyn], łoży‑
ska, łożyska do maszyn, łożyska do silników, pasy do silników, pasy
do maszyn, przenośniki i pasy do przenośników, reduktory ciśnienia
[części maszyn], łańcuchy dźwigowe jako części maszyn, łańcuchy
podnośnikowe będące częściami maszyn, łańcuchy do podnośników
[części maszyn].

(111) 308850
(220) 2017 11 29
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 03
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover, DE.
(540) Hit
(540)

(210) 479524

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 biszkopty, ciastka, wyroby cukiernicze.
(111) 308851
(220) 2017 10 25
(210) 478171
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) GIEŁDZIŃSKI ANTONI GIEŁDZIŃSKI A.MET, Kowal, PL.
(540) GIEŁDZIŃSKI AMET
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okucia budowlane, wkładki do zamków patentowych,
kłódki, zasuwki, zapornice, zamki drzwiowe.
(111) 308852
(220) 2017 12 08
(210) 479869
(151) 2018 06 05
(441) 2018 01 22
(732) KOCIOŁEK DARIUSZ, Osowiec, PL.
(540) BELLA POLONIA
(510), (511) 21 statuetki z chińskiej porcelany, statuetki z porcelany,
statuetki z terakoty, naczynia ceramiczne, donice ceramiczne, pudeł‑
ka ceramiczne, ozdoby ceramiczne, ceramiczne statuy, ceramiczne
statuetki, figurki ceramiczne, rzeźby ceramiczne, kubki ceramiczne,
misy ceramiczne, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby porcelanowe, wyroby garncarskie, szklane (wyroby-) malo‑
wane, ozdobne wyroby porcelanowe, zdobione wyroby porcelano‑
we, wyroby szklane malowane, wyroby artystyczne ze szkła, wyroby
artystyczne z kryształu, zdobione wyroby z porcelany, wyroby arty‑
styczne z porcelany, wyroby artystyczne z porcelany, ceramiki, gli‑
ny, terakoty lub szkła, ozdoby szklane, ozdoby kryształowe, modele
[ozdoby] zrobione z porcelany, modele figurek [ozdoby] wyrabiane
z szkła, modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z szkła, modele po‑
jazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, modele pojazdów [ozdoby]
wyrabiane z terakoty, pudełka z porcelany, posągi z porcelany, rzeźby
z porcelany, figurki z porcelany, bibeloty z porcelany, ozdoby z por‑
celany, szyldy z porcelany lub ze szkła, dzieła sztuki z porcelany, te‑
rakoty i szkła, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuy
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła.
(111) 308853
(220) 2012 02 24
(210) 397229
(151) 2018 03 23
(441) 2012 06 04
(732) LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) LOKUM DA VINCI
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy
(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach mająt‑
ku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa‑
mi, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wycena
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarzą‑
dzanie majątkiem nieruchomym, rozliczenia finansowe transak‑
cji związane z kupnem i sprzedażą nieruchomości, doradztwo
w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, ekspertyzy oraz
analizy finansowe i inwestycyjne, 43 usługi hotelowe i restaura‑
cyjne, kawiarnie, bary, kafeterie, usługi agencji zakwaterowania,
obsługa turystów i podróżnych, wynajmowanie sal na szkolenia
i posiedzenia, catering.
(111) 308854
(220) 2013 09 23
(210) 419313
(151) 2018 04 04
(441) 2014 01 07
(732) BOROWY WIESŁAW WOODEN STORY, Białka, PL.
(540) green toy
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 03.07.11, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 20 wyroby z drewna w tym skrzynie, pojemniki na
zabawki, meble, 28 zabawki i gry dziecięce, gry i zabawki eduka‑
cyjne, logiczne, mała motoryka, sprzyjające aktywności ruchowej,
zabawki takie jak układanki, klocki, wózki, równoważnie, pudeł‑
ka na klocki z sorterem, cylindry, nakładanki, pobijaki, samoloty,
przyrządy muzyczne, zabawki do nauki pisania i czytania, zabaw‑
ki do nauki matematyki, gryzaki, samochody, zabawki drewnia‑
ne od 3 miesiąca życia dziecka, 35 usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, dotyczące wytwarzania gier i zabawek
oraz wyrobów z drewna, usługi prowadzenia sprzedaży detalicz‑
nej i hurtowej w sklepach internetowych, w wyspecjalizowanych
sklepach, w sieciach sklepów detalicznych, hurtowych oraz poza
sieciami detalicznymi, poprzez domy sprzedaży wysyłkowej gier
i zabawek oraz produktów z drewna, usługi w zakresie reklamy
i promocji w tym rozpowszechnianie materiałów oraz publikowa‑
nie tekstów reklamowych, usługi reklamy za pośrednictwem sieci
internetowej i mediów audiowizualnych, usługi reklamowe on
‑ line i usługi aukcyjne.
(111) 308855
(220) 2013 09 23
(210) 419315
(151) 2018 04 04
(441) 2014 01 07
(732) BOROWY WIESŁAW WOODEN STORY, Białka, PL.
(540) handmade
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 05.01.20, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 20 wyroby z drewna w tym skrzynie, pojemniki na za‑
bawki, meble, 28 zabawki i gry dziecięce, gry i zabawki edukacyjne,
logiczne, mała motoryka, sprzyjające aktywności ruchowej, zabawki
takie jak układanki, klocki, wózki, równoważnie, pudełka na klocki
z sorterem, cylindry, nakładanki, pobijaki, samoloty, przyrządy mu‑
zyczne, zabawki do nauki pisania i czytania, zabawki do nauki mate‑
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matyki, gryzaki, samochody, zabawki drewniane od 3 miesiąca życia
dziecka, 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
dotyczące wytwarzania gier i zabawek oraz wyrobów z drewna,
usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach in‑
ternetowych, w wyspecjalizowanych sklepach, w sieciach sklepów
detalicznych, hurtowych oraz poza sieciami detalicznymi, poprzez
domy sprzedaży wysyłkowej gier i zabawek oraz produktów z drew‑
na, usługi w zalcresie reklamy i promocji w tym rozpowszechnianie
materiałów oraz publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamy
za pośrednictwem sieci internetowej i mediów audiowizualnych,
usługi reklamowe on‑line i usługi aukcyjne.

(111) 308856
(220) 2013 10 24
(210) 420764
(151) 2018 04 10
(441) 2014 02 03
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) CIOS
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony
(531) 24.15.01, 24.15.15, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do
analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające doj‑
rzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gle‑
ba próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin,
kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów, węglan magnezowy środki chemiczne
dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy‑
dów, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, prepara‑
ty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy,
superfosfaty, preparaty do oczyszczania z tłuszczy do celów prze‑
mysłowych, torf, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby,
wodorosty jako nawóz, 5 Fungicydy, herbicydy, insektycydy, pesty‑
cydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do
niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty
chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstra‑
szania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia
ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owado‑
bójcze, 8 Narzędzia ręczne do niszczenia chwastów, przycinacze do
drzew, szczepaki, narzędzia do szczepienia drzew, grabie, grace,
motyczki, ubijaki do gruntu, kopaczki ręczne, kosiarki ogrodowe
ręczne, kosiarki ręczne, łopatki, łopaty, młotki, motyki, aparatura do
niszczenia pasożytów roślin, noże ogrodnicze, nożyce ogrodnicze,
nożyce do okulizowania roślin, narzędzia ręczne do ogrodnictwa
uruchamiane ręcznie, opryskiwacze do środków owadobójczych,
narzędzia ręczne do zbierania owoców, widełki do pielenia, piły,
ręczne narzędzia rolnicze, urządzenia do niszczenia pasożytów
roślin, sekatory, szpachle, szpadle, toporki, siekierki, widły, 17 Fo‑
lie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, materiały
z gumy lub tworzyw sztucznych, węże do podlewania, folie z two‑
rzyw sztucznych nie do pakowania, 31 Cebulki kwiatowe, clioinki,
darń naturalna, drzewa, krzewy, kwiaty naturalne, kwiaty suszone
do dekoracji, napoje dla zwierząt domowych, nasiona, pożywienie
dla psów, kotów i innych zwierząt, pożywienie dla zwierząt domo‑
wych, żywe przynęty dla wędkarstwa, pokarm dla ptaków, rośliny,
rośliny suszone do dekoracji, sadzonki, spożywcze pasze wzmac‑
niające dla zwierząt, torf na ściółkę.
(111) 308857
(220) 2013 10 28
(151) 2018 04 12
(441) 2014 02 17
(732) U.P. SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) BENITO

(210) 420844
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.05, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji zwierząt domowych, kosmetyki
dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, szampony dla zwierząt do‑
mowych, 31 pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów
i kotów, piasek aromatyczny dla kotów, 35 usługi sprzedaży hurto‑
wej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line)
towarów obejmujących: środki do pielęgnacji zwierząt domowych,
kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, szampony dla
zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie
dla psów i kotów, piasek aromatyczny dla kotów.
(111) 308858
(220) 2013 12 18
(210) 422983
(151) 2018 04 06
(441) 2014 03 31
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA
AKCYJNA, Police, PL.
(540) MaxiPlon
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę.
(111) 308859
(220) 2014 06 09
(210) 429826
(151) 2018 04 27
(441) 2014 09 29
(732) COMES SOKOŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Szydłowiec, PL.
(540) julek
(510), (511) 28 urządzenia do zabawy i ćwiczeń oraz ich zestawy,
urządzenia do zabawy, urządzenia do gier, urządzenia gimnastycz‑
ne, urządzenia gimnastyczne siłowe i sprawnościowe oraz zestawy
wymienionych urządzeń, wszystkie przeznaczone do montażu na
wolnym powietrzu lub pod zadaszeniem, huśtawki, zjeżdżalnie, ka‑
ruzele, wieże, ścianki linowe, ścianki wspinaczkowe, przeplotnie, po‑
mosty, tunele linowe i rurowe, kładki, linki wspinaczkowe, bujaki na
sprężynie, kiwaki sprężyste, piaskownice, zjazdy linowe, samochody,
pociągi, rakiety, samoloty oraz domki zabawowe, urządzenia zaba‑
wowe linowe, twierdze do zabawy, poręcze, drabinki, drążki, bież‑
nie jako urządzenia do ćwiczeń, tablice na place zabaw, trampoliny
(batuty), stoliki i ławeczki do zabawy, bramki do gry w piłkę, stojaki
do koszykówki, zestawy do gry w siatkówkę, stoły do tenisa przezna‑
czone do montażu na wolnym powietrzu, bramki i ogrodzenia jako
elementy placów zabaw, siłownie zewnętrzne.
(111) 308860
(220) 2014 08 25
(210) 432599
(151) 2018 04 10
(441) 2014 12 08
(732) SFERA PARTS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl, PL.
(540) COREND COMPANY
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, wyroby z metali
nieszlachetnych drobnica metalowa, zaciski do rur i kabli metalo‑
we, imadła metalowe, klamry metalowe, klucze, kłódki, kolanka do
rur metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, korki i zakrętki
metalowe, nasadki metalowe, pręty do lutowania metalowe, łańcu‑
chy metalowe, łaty metalowe, zaczepy metalowe, pierścienie i druty
miedziane, zaciski do naprężania, metalowe skrzynki narzędziowe,
nity metalowe, obejmy metalowe, ograniczniki metalowe, plomby
i uszczelki metalowe, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur,
profile i listwy metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie dystan‑
sowe metalowe, pierścienie oporowe metalowe, pierścienie nagwin‑
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towane metalowe, podkładki metalowe, pojemniki metalowe, prze‑
wody metalowe, przewody rurowe metalowe, armatura metalowa
do przewodów, rączki do narzędzi metalowe, rolki, bloki i prowad‑
nice metalowe, taśmy i rolety stalowe, szafki narzędziowe metalowe,
sworznie metalowe, uchwyty i haki ścienne metalowe, śruby metalo‑
we, taśmy metalowe, więzadła metalowe, zamki i zamknięcia metalo‑
we, zawiasy metalowe, zawory metalowe, złączki metalowe, 7 zawo‑
ry (części maszyn), zawory regulacyjne, pneumatyczne urządzenia,
elementy i instalacje do pojazdów, pneumatyczne urządzenia ste‑
rujące do pojazdów, sprężarki i turbosprężarki, zestawy naprawcze
do pojazdów obejmujące części do napędów i silników, elektryczne
urządzenia czyszczące, maszyny i obrabiarki dla mechaniki pojazdo‑
wej i części do nich, 9 zawory elektromagnetyczne, czujniki, czujniki
ABS, czujniki ciśnienia, czujniki poziomu paliwa, aparaty do kontrolo‑
wania siły, zestawy naprawcze do pojazdów obejmujące urządzenia
i przyrządy optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontro‑
lne, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, komputery, programy kompute‑
rowe i nośniki danych, 11 zawory termostatyczne, zawory mieszalni‑
kowe, zawory powietrzne, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
zawory 4‑obwodowe, zawory osuszacza powietrza, filtry osuszacza
powietrza, zestawy naprawcze do pojazdów obejmujące urządzeni
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia,
wentylacji i klimatyzacji, 12 czujniki przedłużaczy do pojazdów, ze‑
stawy naprawcze do pojazdów obejmujące wyroby z kauczuku, gu‑
taperki, gumy, azbestu i miki, siłowniki hamulcowe, modulatory do
układów hamulcowych, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa
sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wy‑
pełniające, uszczelniające, pakuły, materiały i masy izolacyjne, rury
elastyczne niemetalowe, przewody giętkie niemetalowe, uszczelki,
złączki do rur niemetalowe, taśmy uszczelniające do drzwi i okien,
materiały i pierścienie uszczelniające, łatki do opon, łatki do dętek,
węże ciśnieniowe, zawory gumowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób
towarów: zawory (części maszyn), zawory regulacyjne, pneumatycz‑
ne urządzenia, elementy i instalacje do pojazdów, pneumatyczne
urządzenia sterujące do pojazdów, sprężarki i turbosprężarki, zesta‑
wy naprawcze do pojazdów, narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie
ręcznym, zawory elektromagnetyczne, czujniki, czujniki ABS, czujni‑
ki ciśnienia, czujniki poziomu paliwa, aparaty do kontrolowania siły,
zawory termostatyczne, zawory mieszalnikowe, zawory powietrzne,
zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory 4
‑obwodowe,
zawory osuszacza powietrza, filtry osuszacza powietrza, czujniki
przedłużaczy do pojazdów, siłowniki hamulcowe, modulatory do
układów hamulcowych, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, drobnica
metalowa, zaciski do rur i kabli metalowe, imadła metalowe, klamry
metalowe, klucze, kłódki, kolanka do rur metalowe, kołki metalowe,
kołnierze metalowe, korki i zakrętki metalowe, nasadki metalowe,
pręty do lutowania metalowe, łańcuchy metalowe, łaty metalowe,
zaczepy metalowe, pierścienie i druty miedziane, zaciski do naprę‑
żania, metalowe skrzynki narzędziowe, nity metalowe, obejmy me‑
talowe, ograniczniki metalowe, plomby i uszczelki metalowe, opaski
zaciskowe metalowe do łączenia rur, profile i listwy metalowe, pier‑
ścienie metalowe, pierścienie dystansowe metalowe, pierścienie
oporowe metalowe, pierścienie nagwintowane metalowe, podkład‑
ki metalowe, pojemniki metalowe, przewody metalowe, przewody
rurowe metalowe, armatura metalowa do przewodów, rączki do na‑
rzędzi metalowe, rolki, bloki i prowadnice metalowe, taśmy i rolety
stalowe, szafki narzędziowe metalowe, sworznie metalowe, uchwyty
i haki ścienne metalowe, śruby metalowe, taśmy metalowe, więzadła
metalowe, zamki i zamknięcia metalowe, zawiasy metalowe, zawo‑
ry metalowe, złączki metalowe, kauczuk, gutaperka, guma, azbest,
mika zestawy naprawcze do pojazdów obejmujące wyroby z kau‑
czuku, gutaperki, gumy, azbestu i miki, tworzywa sztuczne w formie
wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczel‑
niające, pakuły, materiały i masy izolacyjne, rury elastyczne niemeta‑
lowe, przewody giętkie niemetalowe, uszczelki, złączki do rur nieme‑
talowe, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały i pierścienie
uszczelniające, łatki do opon, łatki do dętek, węże ciśnieniowe, zawo‑
ry gumowe, tuleje metalowe i gumowe do pojazdów, wyposażenie
warsztatów, w tym zwłaszcza warsztatów samochodowych w spo‑
sób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach,
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hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, rekla‑
ma wyżej wymienionych towarów.

(111) 308861
(220) 2014 09 18
(210) 433550
(151) 2018 04 05
(441) 2015 01 05
(732) REDMOND DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) handy
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.09.14, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi selekcji i przedstawienia asortymentu usług
związanych ze sprzedażą i wynajmem powierzchni handlowych tak,
aby konsument mógł dokonać między nimi wyboru prowadzone
tradycyjnie lub on‑line w tym za pośrednictwem Internetu, 36 zarzą‑
dzanie nieruchomościami oraz powierzchnią handlową, w szczegól‑
ności w centrach handlowych, wynajem oraz leasing nieruchomości
komercyjnych dla osób trzecich, leasing oraz wynajem przestrzeni
w centrach handlowych, 37 budowanie, wznoszenie oraz montaż
centrów handlowych.
(111) 308862
(220) 2014 11 20
(210) 434185
(151) 2018 03 27
(441) 2015 03 02
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Gold Żeń‑szeń
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety wspomagające leczenie i żywność
dietetyczna do celów leczniczych, odżywki wzmacniające do celów
leczniczych, leki dla ludzi, 29 koncentraty i odżywki wysokobiałko‑
we wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
30 koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, 32 napoje bezalko‑
holowe wzbogacane witaminami i minerałami, napoje serwatkowe,
napoje izotoniczne, napoje z soków owoców, napoje proteinowe,
węglowodanowe, energetyczne, wody mineralne.
(111) 308863
(220) 2014 10 31
(210) 435166
(151) 2018 04 04
(441) 2015 02 16
(732) GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW POLSKIE JAGODY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olchowiec, PL.
(540) BeFruit
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, gala‑
retki, dżemy, kompoty, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze, leśne, świe‑
że owoce, jarzyny, warzywa, rośliny, kwiaty.
(111) 308864
(151) 2018 03 28

(220) 2015 01 27
(441) 2015 05 11

(210) 438194
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(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZŁOCISTA BARWA CHMIELOWY AROMAT Piast Z MIŁOŚCI
DO DOLNEGO ŚLĄSKA Piast WROCŁAWSKI PIAST SPONSOREM
WROCŁAWSKIEGO RATUSZA
(540)

Kolor znaku: złoty, żółty, szary, czarny, biały, czerwony
(531) 07.01.01, 07.01.03, 08.07.25, 19.07.01, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 308865
(220) 2015 02 03
(210) 438464
(151) 2018 03 23
(441) 2015 05 25
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Fleet
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
automaty do wpłat i pozostawiania depozytów i mechanizmy do
urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe,
maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządze‑
nia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debe‑
towe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowa‑
ne karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych
‑karty
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożli‑
wiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytni‑
kami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych,
programy komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane
na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, pro‑
gramy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do za‑
bezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych
informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i fi‑
nansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowa‑
nie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umoż‑
liwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektro‑
nicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputero‑
we do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania
i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transak‑
cji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bez‑
pieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura i wy‑
roby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materia‑
ły piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domo‑
wych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, ma‑
szyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z two‑
rzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane,
publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi,
czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospek‑
ty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 35 reklama, za‑
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rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlo‑
wymi, zarządzanie flotą transportową, zarządzanie flotą pojazdów,
usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podat‑
kowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych,
analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu
transakcji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, mianowicie po‑
moc przy prowadzeniu franszyz, administrowanie działalnością w za‑
kresie franszyzy, doradztwo w zakresie franszyzy, usługi świadczone
przez franszyzodawcę, usługi specjalistycznego doradztwa handlowe‑
go i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji
importowo‑eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży
towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsię‑
biorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor‑
macji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy,
rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicz‑
nej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynko‑
wych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadza‑
nia wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiora‑
mi informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputero‑
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i pro‑
mocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzysta‑
niem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial‑
nych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i cza‑
su reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i progra‑
mów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicz‑
nymi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi
monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, w tym inwestowanie
w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi kredy‑
towania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, usługi bankowe,
pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków fi‑
nansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednic‑
twem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicz‑
nych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty
hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsu‑
mencki, finansowanie zakupów na raty, finansowanie leasingu pojaz‑
dów, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi po‑
średnictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja
należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wie‑
rzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy
emerytalno‑rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat
terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie
i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami warto‑
ściowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji
kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe,
usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem
na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami
wartościowymi‑raporty, analizy i opracowania na zamówienie klien‑
ta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie
wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi
wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia
funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja
finansowa, w tym usługi przygotowywania finansowych memoran‑
dów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościo‑
wymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności zwią‑
zanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritin‑
gu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie
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rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościo‑
wych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu po‑
siadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo
w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz fi‑
nansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie
usług konsultacyjno‑doradczych w sprawach finansowych, doradz‑
two inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności
powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi to‑
warzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwe‑
stycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych
pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników
funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa fundu‑
szy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emery‑
talnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwesty‑
cyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów
wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi
oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i pro‑
wadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozy‑
towe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi fakto‑
ringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi
czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmo‑
wanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie
oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń
transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokony‑
wanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i doko‑
nywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie
i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu
wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów,
dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sej‑
fowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określo‑
nych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych,
wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope‑
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubez‑
pieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia samo‑
chodowe, doradztwo na rzecz likwidatora szkód, wycena aktywów ru‑
chomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku
nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta
w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych,
usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związa‑
ne z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kup‑
nem, sprzedażą, hipoteką najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi
pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie
działalności deweloperskiej, finansowanie zakupu maszyn i urządzeń
budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń produkcyjnych, sprzętu
medycznego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, spon‑
sorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług
ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja,
usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania infor‑
macji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnia‑
nie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale kom‑
puterowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy,
radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności
i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez ter‑
minale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnia‑
nie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji,
usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przy‑
dzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailo‑
wych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie
dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali
internetowych, prowadzenie forum on‑line, usługi przydzielania do‑
stępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi przesyła‑
nia danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komuni‑
kacyjne i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu
z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatko‑
wymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów,
umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwe‑
stowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych do‑
stępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożli‑
wiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji,
przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urzą‑
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dzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączno‑
ści telefonicznej, leasing urządzeń telekomunikacyjnych, leasing in‑
stalacji telekomunikacyjnych, informacja o ww. usługach, 41 usługi
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
publikacje elektroniczne on‑line, wydawanie nagrań dźwiękowych,
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, pro‑
dukcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, spor‑
towych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sporto‑
wych, usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w zakresie rozrywki,
usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, imprez
plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, se‑
minariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organi‑
zowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno‑szkoleniowych
oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 leasing i wynajem
programów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych,
tworzenie oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowa‑
dzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, usługi wyko‑
nywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzę‑
tu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepsza‑
nie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w za‑
kresie komputerów, systemów komputerowych i programów
komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów
komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projekto‑
wanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie
programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera
do użycia w komputerach i systemach, projektowanie oprogramowa‑
nia dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych
sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachun‑
kowości, 45 doradztwo prawne, usługi prawne, udzielanie porad
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opi‑
nii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych,
zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzę‑
dami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządza‑
nia własnością intelektualną, licencjonowanie programów kompute‑
rowych i oprogramowania komputerowego.

(111) 308866
(220) 2015 02 03
(210) 438466
(151) 2018 03 23
(441) 2015 05 25
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Leasing & Fleet
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
automaty do wpłat i pozostawiania depozytów i mechanizmy do
urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe,
maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządze‑
nia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debe‑
towe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowa‑
ne karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych
‑karty
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożli‑
wiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytni‑
kami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych,
programy komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisa‑
ne na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, pro‑
gramy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzę‑
dziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszuki‑
wania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez oso‑
by oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urzą‑
dzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za
pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt
i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płat‑
niczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
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sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpieczne‑
go przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta,
informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytu‑
cji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elek‑
tronicznych, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotogra‑
ficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wy‑
jątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem apa‑
ratów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych
klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały
drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe,
katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, pro‑
spekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc
i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsię‑
biorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, za‑
rządzanie flotą transportową, zarządzanie flotą pojazdów, usługi audy‑
torskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe,
prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy
kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, usługi dotyczące franszyzy, mianowicie pomoc przy pro‑
wadzeniu franszyz, administrowanie działalnością w zakresie franszyzy,
doradztwo w zakresie franszyzy, usługi świadczone przez franszyzo‑
dawcę, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarcze‑
go, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo
‑eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów,
organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, eks‑
pertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi po‑
zyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności
gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru persone‑
lu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, or‑
ganizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz
ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi badań sta‑
tystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów
z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji da‑
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych,
usługi reklamy i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowi‑
zualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamo‑
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi pro‑
gramów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja
dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpie‑
czenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieru‑
chomości, w tym inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfe‑
lem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości oraz wyceny
nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi
elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie
transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci ko‑
munikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, ban‑
kowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe,
kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, le‑
asing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na
raty, finansowanie leasingu pojazdów, usługi ściągania należności,
usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprze‑
daży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądo‑
wa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń eme‑
rytalnych, usługi funduszy emerytalno‑rentowych, usługi finansowe
dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościo‑
wych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów
i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowa‑
dzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakre‑
sie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitało‑
wym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości,
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dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościo‑
wych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finanso‑
wymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradz‑
twa w zakresie obrotu papierami wartościowymi‑raporty, analizy
i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w na‑
bywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opraco‑
wywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek
do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, ani‑
matora rynku oraz emitenta, informacja finansowa, w tym usługi
przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usłu‑
gi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku nie‑
publicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów
wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie pa‑
pierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, naby‑
wanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich,
prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papie‑
rów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wy‑
konywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, do‑
radztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno‑doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie fundu‑
szami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalny‑
mi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na
wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywa‑
nie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowa‑
dzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jedno‑
stek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwesty‑
cyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro‑
kerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapi‑
tału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykony‑
wanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie po‑
ręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumen‑
tów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfo‑
wych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków okre‑
ślonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierni‑
czych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie termi‑
nowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych
związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności
z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpie‑
czeniowe, ubezpieczenia samochodowe, doradztwo na rzecz likwi‑
datora szkód, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarzą‑
dzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, ra‑
porty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie
nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi
administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane
z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kup‑
nem, sprzedażą, hipoteką najmem i dzierżawą nieruchomości,
usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane,
finansowanie działalności deweloperskiej, finansowanie zakupu
maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń pro‑
dukcyjnych, sprzętu medycznego, organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczą‑
ce wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach,
38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych,
usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, ob‑
razowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicz‑
nego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji
poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, te‑
legrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitar‑
ne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwię‑
kowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez
sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią
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komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogło‑
szeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty
elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji interneto‑
wych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć in‑
ternetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie fo‑
rum on‑line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych
i informacyjnych, usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku
i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informacyjne, umożliwia‑
nie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi,
giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i pora‑
dami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy interneto‑
wej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostę‑
pu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków
łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa
telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wy‑
pożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informa‑
cji, usługi łączności telefonicznej, leasing urządzeń telekomunikacyj‑
nych, leasing instalacji telekomunikacyjnych, informacja o ww.
usługach, 41 usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż re‑
klamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezenta‑
cji multimedialnych, publikacje elektroniczne on‑line, wydawanie na‑
grań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych
nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów
i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organi‑
zacja zawodów sportowych, usługi nauczania, usługi kształcenia, usłu‑
gi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja
loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie kon‑
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, kon‑
kursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych,
edukacyjno‑szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usłu‑
gach, 42 leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramo‑
wania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie
portali internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali interne‑
towych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja
i hosting, usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań
w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projek‑
towanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i pro‑
gramów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i pro‑
gramów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie,
projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mia‑
nowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych
grup użytkowników, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w za‑
kresie informatyzacji rachunkowości, 45 doradztwo prawne, usługi
prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporzą‑
dzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie
projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, wy‑
stępowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje,
sprawy sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną, licen‑
cjonowanie programów komputerowych i oprogramowania kom‑
puterowego.

(111) 308867
(220) 2015 02 20
(210) 439270
(151) 2018 03 28
(441) 2015 06 08
(732) BETKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra, PL.
(540) ANDALUZJA
(510), (511) 4 brykiety węglowe, pył węglowy [paliwo], węgiel [paliwo].
(111) 308868
(220) 2015 02 20
(210) 439273
(151) 2018 03 28
(441) 2015 06 08
(732) BETKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra, PL.
(540) Kopalnia Andaluzja
(510), (511) 4 brykiety węglowe, pył węglowy [paliwo], węgiel [paliwo].
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(111) 308869
(220) 2015 02 26
(210) 439501
(151) 2018 03 30
(441) 2015 06 08
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hawaii flowers
(510), (511) 3 środki do czyszczenia podłóg, środki do polerowania
podłóg, środki do szorowania szorowania podłółg, płyny do mycia
naczyń.
(111) 308870
(220) 2015 03 11
(210) 440084
(151) 2018 04 05
(441) 2015 06 22
(732) REMY COINTREAU LUXEMBOURG S.A., LUXEMBURG, LU.
(540) BE A BEE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 308871
(220) 2015 04 20
(210) 441630
(151) 2018 04 03
(441) 2015 08 03
(732) RUBIK`S BRAND LIMITED, LONDYN, GB.
(540) MAGICZNA KOSTKA
(510), (511) 28 gry i zabawki logiczne, ozdoby choinkowe, 35 rekla‑
ma, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działal‑
nością handlową, usługi biurowe.
(111) 308872
(220) 2015 05 11
(210) 442313
(151) 2018 04 06
(441) 2015 08 31
(732) ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) JEWEL
(510), (511) 7 krajalnice elektryczne, maszynki do mielenia mięsa,
miksery elektryczne, młynki domowe elektryczne, noże elektrycz‑
ne, wyciskacze do owoców (elektryczne), sokowirówki elektryczne,
roboty kuchenne elektryczne, blendery elektryczne, kuchenne urzą‑
dzenia elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
szatkownice do warzyw, odkurzacze, pralki, pralko‑suszarki, suszar‑
ki, wirówki, zmywarki do naczyń, spieniacze do mleka elektryczne,
8 przybory do depilacji elektryczne i nieelektryczne, maszynki do
golenia elektryczne i nieelektryczne, zestawy do golenia, maszyn‑
ki do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne, maszynki
do golenia odzieży elektryczne, zestawy do manicure elektryczne
i nieelektryczne, zestawy do pedicure elektryczne i nieelektryczne,
pilniki elektryczne do stóp, trymery elektryczne i nieelektryczne,
żelazka elektryczne, lokówki elektrotermiczne do włosów, urządze‑
nia do układania włosów elektrotermiczne, karbownice do włosów
(elektryczne), prostownice do włosów (elektryczne), 9 wagi ku‑
chenne mechaniczne i elektroniczne, wagi osobowe mechaniczne
i elektroniczne, podręczne wagi bagażowe, 11 czajniki elektryczne,
czajniki elektryczne bezprzewodowe, opiekacze stykowe i bezsty‑
kowe, ekspresy do kawy elektryczne, automaty do kawy elektrycz‑
ne, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, tostery, rożna,
grille elektryczne, formy do wypiekania ciasta elektryczne, formy do
wypiekania wafli elektryczne, urządzenia do gotowania elektryczne,
kuchenki mikrofalowe, kuchenny sprzęt elektryczny, piece kuchen‑
ne elektryczne, elektryczne płyty grzejne, suszarki do włosów, loko
suszarki do włosów, grzejniki elektryczne, termowentylatory, wenty‑
latory elektryczne do użytku osobistego, urządzenia do klimatyzacji
do użytku domowego, nawilżacze, aparaty do jonizacji powietrza,
żarniki do ogrzewania elektryczne, grzejniki radiacyjne, konwekcyj‑
ne do użytku domowego, wymienniki ciepła, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, elektryczne suszarki do grzybów, owo‑
ców, warzyw, ziół, wyciągi wentylacyjne, lodówki, zamrażarki, dzban‑
ki filtrujące wodę, 21 lodówki turystyczne nieelektryczne, młynki
nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia elektryczne do
zwabiania i zabijania owadów, spieniacze do mleka nieelektryczne,
35 usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo‑eksportowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa handlowego w zakresie
dystrybucji towarów z wyłączeniem transportu, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygod‑
nie je oglądać i kupować za pośrednictwem sieci Internetu, w hur‑
towniach, marketach, sklepach, kiermaszach ze sprzętem do użytku
domowego elektrycznym i nieelektrycznym, sprzętem do ogrzewa‑
nia, do podgrzewania, sprzętem grzejnym, sprzętem do gotowania,
do pieczenia, do suszenia, do zamrażania, do chłodzenia, do prania,
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do prasowania, do zmywania, do wentylacji, do oczyszczania powie‑
trza, do klimatyzacji, do nawilżania, do ważenia, do odkurzania, do
czyszczenia, z przyrządami i przyborami do golenia, do depilacji, do
strzyżenia, do obcinania, do manicure, do pedicure, do układania
włosów, do mycia zębów, ze sprzętem RTV, z urządzeniami do nagry‑
wania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, magnetycznymi no‑
śnikami danych, płytami (dyskami), sprzętem przetwarzającym dane,
sprzętem komputerowym, sprzętem telekomunikacyjnym, sprzętem
optycznym, sprzętem fotograficznym, usługi agencji reklamowej,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, dystrybucja (roz‑
powszechnianie) materiałów reklamowych (druków, prospektów,
broszur), usługi w zakresie organizowania targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 37 instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych.

(111) 308873
(220) 2015 06 11
(210) 443493
(151) 2018 04 03
(441) 2015 09 28
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) MacroSpeed
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 06.19.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.05.08
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze
do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne niż do
użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do ce‑
lów medycznych lub weterynaryjnych], środki chemiczne do ochro‑
ny roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki prze‑
ciwpasożytnicze], 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasio‑
na, sadzonki, pasze.
(111) 308874
(220) 2015 07 03
(210) 444381
(151) 2018 03 30
(441) 2015 10 12
(732) SZADZIK EWA, SIENKIEWICZ JANUSZ FIRMA
GASTRONOMICZNA MAJA SPÓŁKA CYWILNA, Słupsk, PL.
(540) BAR MAJA
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, w tym w szczególności: bary
szybkiej obsługi, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym za‑
pleczem, produktami i transportem, usługi barowe.
(111) 308875
(220) 2015 08 17
(151) 2018 03 27
(441) 2015 11 23
(732) LACZYCKA ALDONA, Głosków Letnisko, PL.
(540) ALMOT MORE THAN TIRES
(540)

(210) 445967

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje importowo‑eksportowe, badania w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or‑
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności
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gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, zarobkowe za‑
rządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, mar‑
keting, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie pro‑
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
reklama radiowa, telewizyjna, billboardowa, reklama za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
przygotowywanie reklamy prasowej, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
public relations, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, badania opinii publicznej, analizy
kosztów, sprzedaż opon samochodowych, sprzedaż felg stalowych
i aluminiowych, sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych do samocho‑
dów, sprzedaż akcesoriów wulkanizacyjnych, 37 wymiana opon sa‑
mochodowych, sezonowa wymiana opon, wyważanie kół, montaż
opon na feldze, 39 pomoc drogowa w przypadku awarii samocho‑
du (holowanie), przewożenie ładunków, rozładunek, wypożyczanie
samochodów, wypożyczanie bagażników dachowych, informacja
o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu,
usługi nawigacji transportu, logistyka transportu, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
garaży, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
pakowanie produktów, pakowanie towarów, przewożenie ładunków,
magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie ma‑
gazynów, przechowywanie opon i kół, zarządzanie logistyką związa‑
ną z przechowywaniem opon i kół, 45 doradztwo w zakresie własno‑
ści intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi.

(111) 308876
(220) 2015 11 13
(210) 449176
(151) 2018 03 12
(441) 2016 02 15
(732) CYLWIK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
PODLASIAK, Białystok, PL.
(540) EASY SPACE
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, zlewozmywaki, umywalki, umy‑
walki z postumentem, umywalki z półpostumentem, niecki, krany,
kabiny prysznicowe, prysznice, brodziki, wanny, instalacje kąpielo‑
we, urządzenia do kąpieli, jacuzzi, bidety, toalety (WC), sedesy, musz‑
le klozetowe, spłuczki, zbiorniki spłuczkowe, bojlery, mini‑baseny,
wanny z hydromasażem.
(111) 308877
(220) 2015 11 23
(210) 449594
(151) 2018 03 15
(441) 2016 02 29
(732) RESTAURACJA WIŚNIOWY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) mobi Lody
(540)

(531) 18.01.05, 18.01.21, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 30 lody.
(111) 308878
(220) 2015 11 24
(151) 2018 03 15
(441) 2016 02 29
(732) Vaše DEDRA s.r.o., Česká Skalice, CZ.
(540) SONISSIMO

(210) 449597
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(510), (511) 3 preparaty ściągające do celów kosmetycznych, alo‑
esowe preparaty do celów kosmetycznych, farby do celów kosme‑
tycznych, kremy wybielające do skóry, mydło dezodoryzujące, olejki
eteryczne, żele, preparaty do wybielania zębów, wyposażone ko‑
smetyczki, kosmetyki, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczu‑
plającym, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, środki prze‑
ciwsłoneczne z filtrem ochronnym, preparaty do opalania, oczysz‑
czające lotiony do celów kosmetycznych, kosmetyki odżywcze
dla skóry, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, aromaty (olejki
eteryczne), olejki czyszczące, olejki zapachowe, olejki toaletowe,
11 generatory pary, z wyjątkiem części maszyn, grille do pieczenia,
elektryczne szybkowary, urządzenia do masażu, kawiarki elektrycz‑
ne, czajniki elektryczne, lampy olejowe, grille do gotowania, tostery,
zasobniki pary, koce elektryczne nie do celów medycznych, aparaty
i instrumenty do sterylizacji i suszenia, lampki na drzewka bożona‑
rodzeniowe, suszarki do włosów, 21 przybory kosmetyczne, akce‑
soria kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, szczoteczki do zębów
elektryczne.

(111) 308879
(220) 2015 11 27
(210) 449775
(151) 2018 03 27
(441) 2016 02 29
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Glorif
(510), (511) 1 regulator wzrostu roślin.
(111) 308880
(220) 2016 01 28
(210) 451746
(151) 2018 03 27
(441) 2016 05 09
(732) CHODACKI J., MISZTAL A., MEDICA SPÓŁKA JAWNA,
Lubin, PL.
(540) Activplast plastry familijne
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 plastry lecznicze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, deta‑
licznej, internetowej plastrów leczniczych.
(111) 308881
(220) 2016 02 24
(210) 452686
(151) 2018 03 30
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) venatello
(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‑
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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) 308882
(220) 2016 03 18
(210) 453847
(151) 2018 03 30
(441) 2016 06 20
(732) KOŁTON WOJCIECH, KOŁTON KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka, PL.
(540) TATRAMAX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 grzejniki i kotły centralnego ogrzewania, piece cen‑
tralnego ogrzewania opalane paliwem gazowym, piece centralnego
ogrzewania opalane paliwem stałym, kotły i bojlery na ciepłą wodę.
(111) 308883
(220) 2016 03 21
(210) 453879
(151) 2018 03 30
(441) 2016 06 20
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, IE.
(540) NEUROMULTIVIT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, preparaty witaminowe.
(111) 308884
(220) 2015 06 26
(210) 444081
(151) 2017 10 31
(441) 2015 10 12
(732) STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) K1
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, pre‑
zentacja oferty handlowej w Internecie, wynajmowanie nośników
i przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, usługi w zakresie zarządzania w działalności gospo‑
darczej, administrowania działalności gospodarczej, doradztwa
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi administrowania i zarządzania parkingami, miejscami parkin‑
gowymi, garażami, 39 usługi w zakresie prowadzenia, wynajmowa‑
nia, dzierżawy parkingów, miejsc parkingowych, garaży.
(111) 308885
(151) 2017 12 11

(220) 2016 03 23
(441) 2016 07 04

(210) 454023

3061

(732) DIAMENTOWY OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki, PL.
(540) MOOS
(540)

(531) 26.01.04, 27.05.01
(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) 308886
(220) 2017 05 24
(210) 472072
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) Oakbridge B.V., Amsterdam, NL.
(540) BONAIRE
(510), (511) 3 preparaty wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, preparaty czyszczące, nabłyszczające, szorujące i ścierne,
mydła nie do celów medycznych, żele pod prysznic, zapachowe
środki odświeżające powietrze, wyroby perfumeryjne, olejki eterycz‑
ne, kosmetyki nie do celów leczniczych, lotiony do włosów nie do
celów medycznych, preparaty do czyszczenia zębów nie do celów
leczniczych, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty lecznicze i wete‑
rynaryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, żywność die‑
tetyczne i substancje dietetyczne do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy dietetyczne dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowa‑
nia zębów, woski dentystyczne, środki dezynfekcyjne, odświeżacze
powietrza, preparaty do dezodoryzacji powietrza, preparaty do od‑
świeżania powietrza, spraye do odświeżania powietrza, preparaty do
oczyszczania powietrza, preparaty do zwalczania szkodników, fungi‑
cydy, herbicydy.
(111) 308887
(220) 2017 07 18
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 25
(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) SCHIEDEL Ciepło. Wentylacja. Życie.
(540)

(210) 474331

(531) 06.01.01, 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), runy sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, w szczególności: rury
ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych grzew‑
czych i klimatyzacyjnych, niemetalowe kominy prefabrykowane,
gotowe części niemetalowe przewodów kominowych, niemetalowe
części fasonowe dla rur kominowych, niemetalowe prefabrykowane
wentylacyjne kanały kablowe.
(111) 308888
(220) 2017 05 09
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 04
(732) WEB 4 FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Falenty, PL.
(540) mikrorata.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12

(210) 471413
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(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(111) 308889
(220) 2017 06 08
(210) 472704
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKZ
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.03, 26.05.11, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane, 20 meble artystyczne, wy‑
roby z drewna, 37 nadzór konserwatorski, rekonstrukcje i remont,
42 opracowania naukowo‑badawcze, dokumentacja techniczna.
(111) 308890
(220) 2017 08 04
(210) 475000
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) UNIVERSE PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UNIWERSYTET INWESTYCJI ZIEMSKICH
(540)

(531) 01.17.11, 26.07.25, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie promocji dotyczącej
mieszkań, kondominium i wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz
urządzeń i udogodnień z nimi związanych, 36 usługi deweloperskie
związane z finansowaniem i obrotem nieruchomościami, świadcze‑
nie usług w zakresie rozwoju, zakupu, sprzedaży, finansowania, za‑
rządzania, obsługi, dzierżawy, pośrednictwa dotyczącego mieszkań,
kondominium i wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz urządzeń
i udogodnień z nimi związanych, inwestowanie i obrót nieruchomo‑
ściami na własny rachunek, administrowanie i zarządzanie nierucho‑
mościami, sponsorowanie finansowe, wycena nieruchomości, usługi
finansowe, analizy finansowe, operacje finansowe, transakcje finan‑
sowe, pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo w zakresie kredytów
hipotecznych, tworzenie funduszy, agencje nieruchomości, doradz‑
two w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponso‑
rowanie finansowe, usługi finansowania, wycena nieruchomości,
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 38 przesyłanie
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi dostępu do interneto‑
wych serwisów informacyjnych, połączenie ze światową siecią kom‑
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, 41 usługi wydawnicze,
usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, za‑
wodów, nauczanie, szkolenie, usługi w zakresie organizacji pokazów
w celach rozrywkowych, kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie
treningów w zakresie dyscyplin sportowych, organizacja imprez roz‑
rywkowych, przedstawień, przyjęć, balów, organizacja wypoczynku,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów.

(111) 308891
(220) 2015 10 05
(151) 2018 02 09
(441) 2016 01 04
(732) JOINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HomeSelection
(540)

Nr 8/2018
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Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 8 otwieracze do puszek [nieelektrycznej, noże do otwie‑
rania ostryg, sztylety:ostrza jako przyrządy do ostrzenia, cążki do
obcinania paznokci, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelek‑
tryczne, aparaty do przekłuwania uszów, wiertła [narzędzia], świdry
[narzędzia], scyzoryki, narzędzia do zbierania owoców ręczne, łyżki,
czerpaki, chochle‑narzędzia, chochle do wina, zestawy do manicure
elektryczne, przyrządy do cięcia, krajarki do jaj, nieelektryczne, noże
do pizzy, nieelektryczne, krajarki do sera, nieelektryczne, gilotynki do
paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, wyroby nożownicze, kra‑
jarki do jarzyn, rębaki [noże], śrubokręty, szpachle, łopatki [narzędzia
ręczne], cęgi do cięcia drutu, zestawy do golenia, zestawy do mani‑
cure, zestawy do pedicure, etui na brzytwy, noże, noże do warzyw,
noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, wycinarki [narzędzia],
prostownice do włosów, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne,
żelazka do szkliwienia [glazurowania], widły, przyrządy do dekantacji
cieczy|narzędzia ręczne], przyrządy do ostrzenia, maszynki do strzy‑
żenia brody, pilniki [narzędzia], pilniki płytkowe do paznokci, pilniki do
paznokci, elektryczne, maszynki do golenia elektryczne lub nieelek‑
tryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne,
toczaki, kamienie do ostrzenia [narzędzia], tarcze szlifierskie, ręczne
[toczaki], zalotki, pęsety, szczypce do depilacji, szczypce do cukru,
szczypce okrągłe [do zawijania], pęsety, szczypce do wycinania skó‑
rek, pincety, sztućce (srebra) stołowe [noże, widelce i łyżki], sztućce ze
srebra platerowane, sztućce stołowe‑noże, widelce i łyżki, nożyczki,
21 otwieracze do butelek, pochłaniacze dymu do użytku domowe‑
go, cukiernice, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, kopyta do
butów, prawidła, napinacze: gasidła do świec, szufelki do zbierania ze
stołu okruchów, urządzenia do odwaniania do użytku osobistego, fro‑
terki do parkietów nieelektryczne, odkurzacze nieelektryczne, przy‑
rządy do demakijażu, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polero‑
wania do celów domowych, koziołki pod noże na stół: podgrzewacze
butelek dla niemowląt nieelektryczne, kółka na serwetki, haczyki do
zapinania guzików, porcelana, preparaty zawierające płyny wymienno
cieplne do chłodzenia żywności do celów gospodarstwa domowego,
kryształ [wyroby szklane]: miednice, wiadra, wyżymaczki do mopów,
wiadra płócienne, wiaderka do kostek lodu, butle szklane [pojemni‑
ki], stoliki –tace, tace do użytku domowego papierowe, tace obroto‑
we, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, stojaki
stołowe na gorące potrawy, trzepaczki nieelektryczne, czajniczki do
herbaty, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, dzbanki do kawy,
nieelektryczne, dozowniki metalowe ręczników papierowych, pu‑
dełka szklane, słoiki na herbatniki, pudełka na słodycze, pudełka na
herbatę, pojemniki na chleb, pudełka na kanapki, menażki, kufle do
piwa, naczynia ceramiczne, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, kosze na chleb, kosze do użytku domowego, czajniki
nieelektryczne, fiItry do kawy nieelektryczne, sitka do zaparzania her‑
baty, pokrowce na deski do prasowania, łyżki do mieszania [przybory
kuchenne], koszyki piknikowe z naczyniami, kubki z papieru lub z two‑
rzyw sztucznych, nóż piekarniczy, foremki do wycinania ciasteczek,
przykrycia na czajniczek, karafki, łyżki do butów, dozowniki papieru
toaletowego, szczotki, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów
elektryczne, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczotki
do obuwia, szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], szczotki do szorowa‑
nia, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do mycia naczyń,
szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczotki do szkła lamp,
mopy, szpikulce kuchenne metalowe, zmywaki ścierne do celów ku‑
chennych, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, gąbki
do celów domowych, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, suszarki do bielizny,
elementy napinające do odzieży, kosmetyczki na przybory toaletowe,
etui na grzebienie, zamknięcia pokrywek do garnków, gofrownice
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do ciast nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne, formy, forem‑
ki [przybory kuchenne], formy, foremki do ciast [przybory kuchenne],
dzbanki, gąsiory szklane, szklane słoje, patelnie, frytkownice nieelek‑
tryczne, lejki, zestawy do przypraw, stojaki do przypraw, flaszeczki,
nieelektryczne lodówki turystyczne, grille [kuchenne|, narzędzia do
czyszczenia ręczne, urządzenia do wytwarzania makaronu ręczne, pu‑
dełka na kanapki, miotełki do usuwania kurzu z mebli, naczynia, ręka‑
wice do prac domowych, rękawice do polerowania, rękawice ogrodni‑
cze, maselniczki, skarbonki, młynki do kawy ręczne, młynki do pieprzu
ręczne, pojemniki do lodu, garnki, wyroby garncarskie, szybkowary
nieelektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebie‑
nie, grzebienie elektryczne, pipety do degustacji win, płytki zapobie‑
gające kipieniu mleka, stojaki na pędzle do golenia, naczynia stołowe,
talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze z papieru, półmiski do
jarzyn, szkło [naczynia], pojemniki do użytku w gospodarstwie domo‑
wym, zbiorniki termoizolacyjne, pojemniki na żywność termoizolacyj‑
ne, termosy do napoji, termosy, klosze do przykrywania sera, naczynia
na mydła, korkociągi, torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu
przy dekoracji, salaterki, solniczki, serwisy do kawy, serwisy do her‑
baty, serwisy [zastawy stołowe], zestawy do przypraw, komplety do
likieru, syfony do wody gazowanej, roztopiona krzemionka [produkt
półprzetworzony ] inna niż dla budownictwa, wazy do zup, naczynia
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, okładki, uchwyty na
karty menu, podstawki pod żelazka do prasowania, elementy pod‑
trzymujące ruszt, serwetniki, uchwyty na papier toaletowy, podpórki,
uchwyty do układanie, rozmieszczanie kwiatów, deski do krojenia do
kuchni, deski do prasowania, deski pralnicze, deski do krojenia chleba,
tace do użytku domowego, czary, kieliszki, pucharki na owoce, klosze
do przykrywania masła, pokrywki do garnków: przykrywki do dań /
potraw, kufle, miski, wieszaki na ręczniki pręty i koła, garnki kuchen‑
ne [komplety], przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory
kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, rozpylacze do perfum.

(111) 308892
(220) 2017 07 13
(210) 474061
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 18
(732) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ASTION
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme‑
tyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lo‑
tiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, pre‑
paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole
do kąpieli, mydła lecznicze, 5 żywność dietetyczna do celów leczni‑
czych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, dietetycz‑
ne napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsuł‑
ki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki ziołowe do
celów medycznych, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów
leczniczych, herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne
substancje do celów medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, ma‑
ści do celów leczniczych, nalewki do celów leczniczych, plastry do
celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające,
lecznicze dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antysep‑
tyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki tra‑
wienne do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych,
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty określane jako suple‑
menty żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte w innych klasach
wzbogacające smak lub zapach, napoje z dodatkiem soków owoco‑
wych, syropy do napojów, 44 aromaterapia, masaż, usługi świadczo‑
ne przez salony piękności, usługi z zakresu kosmetyki, usługi leczni‑
cze świadczone przez gabinety terapeutyczne.
(111) 308893
(220) 2017 07 12
(210) 473990
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zławieś Wielka, PL.
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(540) ZUUPS
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 11.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy owocowe, zupy
warzywno‑owocowe, wywary, wywary mięsne, zupy błyskawiczne,
zupy w proszku, zupy w puszkach, koncentraty zup, ekstrakty do
zup, składniki do sporządzania zup, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym sprzedaży za pośrednictwem Internetu zup,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych dotyczących
dystrybucji zup, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących
zup, promocja sprzedaży zup, reklama zup za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, publikowanie tekstów reklamowych do‑
tyczących zup, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących zup, 43 usługi przygotowywania i zaopatrzenia w żyw‑
ność i napoje, catering.
(111) 308894
(220) 2017 09 17
(210) 476556
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NORMALNIE WYJĄTKOWY MAGAZYN well
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do
nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apara‑
ty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wide‑
ofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jed‑
nostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towa‑
rach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem sca‑
lonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, kompu‑
tery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lase‑
ry nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optycz‑
ne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radio‑
wej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, na‑
pędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory
‑programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy

elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio
‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,

optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro‑
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputero‑
we pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup to‑
warów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro‑
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modu‑
łów ładowalnych, skanery komputerowe, software‑oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kom‑
puterów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputero‑
we systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefo‑
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niczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, transla‑
tory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów ki‑
nematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w sys‑
temie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z kompute‑
rami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw‑
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode‑
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę in‑
teraktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania pro‑
gramów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi‑
sane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarza‑
czach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atla‑
sy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopi‑
sma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze‑
szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, re‑
busami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki zwią‑
zane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do ha‑
ftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do
odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da‑
nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory‑programy komputerowe, nośni‑
ki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwa‑
rzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chi‑
py, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe na‑
grane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele‑
wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro‑
niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software‑ oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do
nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii ko‑
mórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórko‑
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne‑
go i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac‑
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od‑
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądar‑
kę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywar‑
ki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, na‑
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grania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magne‑
tycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu‑
terach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwa‑
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, cza‑
sopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, ka‑
talogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy‑
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geogra‑
ficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje gra‑
ficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usłu‑
gi agencji eksportowo‑importowej, usługi w zakresie badania opinii
publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na
rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czy‑
telnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w spra‑
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności go‑
spodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usłu‑
gi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marke‑
tingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadze‑
niu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opra‑
cowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowa‑
nie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłosze‑
nia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marke‑
ting, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie roz‑
powszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów rekla‑
mowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza‑
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re‑
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam kore‑
spondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radio‑
wych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil‑
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpo‑
wszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie in‑
formacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii ko‑
mórkowej, w tym w formie komunikatów SMS‑owych, informacja
o telekomunikacji. usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumental‑
nych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udzia‑
łem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i in‑
formacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórko‑
wa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
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komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy termi‑
nali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo‑
nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elek‑
tronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi do‑
stępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem teleko‑
munikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i ob‑
razowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji da‑
nych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj‑
nych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwa‑
nie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, ob‑
sługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno‑
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sie‑
ci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wy‑
boru programu, usługi dostarczania informacji on‑line, usługi za‑
pewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów
archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz‑
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w za‑
kresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transpor‑
tu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności eko‑
logicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakre‑
sie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwa‑
cji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferen‑
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych wi‑
dowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, cza‑
sopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, pokazy w ra‑
mach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wy‑
dawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywa‑
nie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on
‑line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury

i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebi‑
scytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, pro‑
dukcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygo‑
towywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykony‑
wania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputero‑
we przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji
społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w for‑
mie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural‑
nych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi,
analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowe‑
go, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumen‑
tów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania kom‑
puterowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie pro‑
jektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierun‑
ku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środo‑
wiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
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sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za
pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 308895
(220) 2017 09 29
(210) 477072
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Max‑Flow
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do
nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 19 nie‑
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, da‑
chówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele da‑
chowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do
nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne
oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towa‑
rów.
(111) 308896
(220) 2017 07 26
(210) 474646
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT W WARSZAWIE,
Warszawa, PL.
(540) VIG EKSPERT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.20, 05.05.21, 26.07.11, 26.11.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczenia, informacje w sprawach ubezpieczeń, likwidacja
szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie.
(111) 308897
(220) 2016 06 06
(210) 457469
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 04
(732) FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH PRAMAZUT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Masłów, PL.
(540) Speed Coin Your Laundry Business
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 24.09.02, 24.09.07, 24.09.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.08
(510), (511) 7 maszyny pralnicze, obrabiarki, silniki z wyjątkiem sto‑
sowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu
z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, automaty sprze‑
dające na żetony, maszyny elektryczne do prania bielizny, maszyny
i urządzenia elektryczne do prania dywanów, pralki, pralki urucha‑
miane monetą, 37 naprawy maszyn pralniczych, usługi instalacyjne
maszyn pralniczych, konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, kon‑
serwacja, czyszczenie, reperacja skór, krochmalenie, magiel, naprawa
odzieży, czyszczenie odzieży, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny
pościelowej, pranie na sucho, prasowanie, prasowanie bielizny, pra‑
sowanie parowe odzieży, renowacja odzieży, 40 usługi związane
z farbiarstwem, barwienie futer, usługi krawieckie, nabłyszczanie
futer, wodoodporne impregnowanie odzieży, przeróbki odzieży, sa‑
tynowanie futer, barwienie skóry, obróbka skóry, barwienie tkanin,
krojenie tkanin, obrębianie tkanin, obróbka mająca na celu uzyskanie
niegniotliwości tkanin, zabezpieczanie tkanin przed molami, wybie‑
lanie tkanin, zabezpieczanie futer przed molami.
(111) 308898
(220) 2016 07 04
(151) 2018 04 12
(441) 2016 09 26
(732) MAZUR CEZARY HYDRO‑FLEX, Stargard, PL.
(540) MultiPRESS

(210) 458528
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny do produkcji przewodów, pompy hydraulicz‑
ne, rozdzielacze hydrauliczne, szybkozłącza hydrauliczne, zawory
hydrauliczne, złącza hydrauliczne, 17 węże gumowe przemysłowe,
węże gumowe z oplotami metalowymi lub tekstylnymi do zastoso‑
wania w hydraulice niskiego i wysokiego ciśnienia, węże hydraulicz‑
ne.
(111) 308899
(220) 2016 07 14
(210) 459108
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin‑Jeziorna, PL.
(540) iCONE by PURA VIDA GMO FREE Lód o smaku waniliowo
‑śmietankowym
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, jasnoniebieski, niebieski,
ciemnoniebieski, jasnożółty, żółty, jasnoróżowy, różowy,
jasnobrązowy, czarny
(531) 02.03.07, 02.03.08, 08.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, sorbety.
(111) 308900
(220) 2016 08 23
(210) 460592
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 11
(732) RADZIEJEWSKA‑CHOMA IWONA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Warszawa, PL.
(540) SASKA KLINIKA
(510), (511) 5 aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, alde‑
hydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceu‑
tycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów farmaceu‑
tycznych, aminokwasy do celów medycznych, anestetyki, antybiotyki,
wata antyseptyczna, balsamiczne preparaty do celów leczniczych,
balsamy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, białko do celów
medycznych, preparaty biologiczne do celów‑medycznych, azotan bi‑
zmutu do celów farmaceutycznych, bizmut do celów farmaceutycz‑
nych, borowina lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, celuloza
do celów farmaceutycznych, etery celulozowe do celów farmaceutycz‑
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, chemiczno‑farmaceutyczne prepa‑
raty, cukier do celów medycznych, amalgamaty dentystyczne, cemen‑
ty dentystyczne, dentystyczne materiały do odcisków, detergenty do
celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, pre‑
paraty diagnostyczne do celów medycznych, eliksiry, enzymatyczne
preparaty do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych,
enzymy do celów medycznych, estry do celów farmaceutycznych, ete‑
ry do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
eukaliptus do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, fe‑
nol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycz‑
nych, galusowy‑kwas do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, guma do
celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, do celów
leczniczych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata leczni‑
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cza, higieniczne bandaże, higroskopijna wata, hydrastyna, hydrastyni‑
na, implanty chirurgiczne, jod do celów farmaceutycznych, jodki do
celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, kauczuk do celów denty‑
stycznych, kleje do protez dentystycznych, kostny cement do celów
chirurgicznych i ortopedycznych, środki tamujące krwawienia, kwasja
do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery den‑
tystyczne, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do celów
stomatologicznych, leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycz‑
nych, magnezja do celów farmaceutycznych, mastyksy dentystyczne,
maści do celów farmaceutycznych, mazidła, melisowa woda do celów
farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, napoje lecznicze,
octany do celów farmaceutycznych, oczyszczające środki, odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do
odymiania do celów medycznych, okłady, oleje lecznicze, olejek ter‑
pentynowy do celów farmaceutycznych, opaski higieniczne, opatrun‑
kowe materiały, opatrunkowe materiały chirurgiczne, peptony do ce‑
lów farmaceutycznych: pigułki do celów farmaceutycznych, plastry do
celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny
farmaceutyczne, pomady do celów medycznych, porcelana na protezy
dentystyczne, potas do celów medycznych, środki do oczyszczania po‑
wietrza, środki do odświeżania powietrza, przeciwbólowe środki, sa‑
moprzylepne plastry, siarkowe laseczki do dezynfekcji, słód do celów
farmaceutycznych, sodowe sole do celów leczniczych, sole do celów
medycznych, sole wód mineralnych, sporysz do celów farmaceutycz‑
nych, preparaty do sterylizacji, stopy metali szlachetnych do celów
dentystycznych, ścierne materiały do celów dentystycznych, tabletki
do celów farmaceutycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycz‑
nych, termalna woda, terpentyna do celów farmaceutycznych, tkaniny
chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, tłuszcze do celów medycz‑
nych, trzeźwiące sole, uśmierzające środki, produkty na bazie wapna
do celów farmaceutycznych, wata do celów leczniczych, wata do ce‑
lów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian
potasu do celów farmaceutycznych, witaminowe preparaty, woda
utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów far‑
maceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wodzian chlo‑
ralu do celów farmaceutycznych, wosk do modelowania do celów sto‑
matologicznych, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty
ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, zioła lecz‑
nicze, stopy dentystyczne ze złota, żelatyna do celów medycznych,
żrące substancje do celów farmaceutycznych, 10 aerozole do celów
medycznych, środki do akupunktury, urządzenia do analizy do celów
medycznych, aparatury do anestezjologii, aparaty do masażu wibra‑
cyjnego, aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, bańki lekarskie, apa‑
ratura i instrumenty chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chirur‑
giczne, defibrylatory, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, przyrządy do fi‑
zykoterapii, fotele lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, gąbki chirur‑
giczne, urządzenia do gimnastyki leczniczej, gorsety brzuszne, gorsety
do celów leczniczych, hematometry, igły do akupunktury, igły do ce‑
lów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych inhalatory, in‑
kubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, kaniule, wenflo‑
ny, klamry chirurgiczne, kompresory, aparatura do analizy krwi,
kroplomierze do celów leczniczych, kroplomierze do celów medycz‑
nych, kule inwalidzkie, lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe
do celów leczniczych, lasery do celów medycznych, lusterka stosowa‑
ne w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych,
łyżki do leków, aparaty do masażu, przyrządy do masażu kosmetyczne‑
go, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez personel medycz‑
ny, meble specjalne do celów medycznych, aparaty i instrumenty me‑
dyczne, przyrządy do naciągania, nici chirurgiczne, noże chirurgiczne,
nożyce chirurgiczne, ochraniacze na palce do celów medycznych, apa‑
raty do sztucznego oddychania, odzież specjalna używana w salach
operacyjnych, opaski gipsowane, artykuły ortopedyczne, pasy do ce‑
lów leczniczych, pasy do celów leczniczych, elektryczne, pasy ortope‑
dyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy pępkowe, sztucz‑
ne piersi, piły do celów chirurgicznych, wkładki do butów przeciw
płaskostopiu, podtrzymujące opaski, poduszki nadmuchiwane do ce‑
lów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, poduszki podgrzewa‑
ne elektrycznie do celów leczniczych, pojemniki do aplikowania leków,
pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, pompy do celów
medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, aparatu‑
ra terapeutyczna do wytwarzania gorącego powietrza, promienie
rentgenowskie do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów
medycznych, protezy, prześcieradła chirurgiczne, prześcieradła steryl‑
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ne chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów lub lekarzy innych specjal‑
ności, przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy do cięcia sto‑
sowane w chirurgii, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów,
radiologiczne aparaty do celów medycznych, radiologiczne ekrany do
celów medycznych, aparaty do reanimacji, rentgenogramy do celów
medycznych, rentgenowskie aparaty do celów medycznych, respirato‑
ry do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, rękawi‑
ce do masażu, rozpylacze do celów leczniczych, rurki drenujące do ce‑
lów medycznych, skalpele, sztuczna skóra do celów chirurgicznych,
aparaty do ochrony słuchu, słuchowe aparaty, soczewki do implantacji
chirurgicznych, sondy do celów medycznych, sondy, bandaże ortope‑
dyczne na stawy, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki podskór‑
ne, szyny, temblaki, urządzenia do terapii galwanicznej, termoelek‑
tryczne kompresy, termometry do celów medycznych, aparaty do mie‑
rzenia tętniczego ciśnienia krwi, ultrafioletowe lampy do celów
leczniczych, włosy sztuczne, irygatory do wstrzykiwania, igły do zszy‑
wania, materiały do zszywania, pończochy przeciw żylakom, 35 bada‑
nia marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie,
informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, analiza
kosztów, maszynopisanie, opinie, sondaże, poszukiwania w zakresie
patronatu, porównywanie cen, powielanie dokumentów, public rela‑
tions, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowy‑
wanie reklam prasowych: reklamy radiowe, rekrutacja personelu,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, badania rynku, sekretarskie
usługi, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie
sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja
tekstów, telewizyjna reklama, tworzenie tekstów reklamowych i spon‑
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wize‑
runku, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wystawy
handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi, zestawienia statystyczne, 44 aromaterapia, dentystyka, fizykotera‑
pia, implantacja włosów, leczenie, masaż, medyczne kliniki, opieka
pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ortodoncja, placówki
opieki medycznej, niehospitalizacyjne, chirurgia plastyczna, pomoc
medyczna, porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi farmaceu‑
tyczne w zakresie leków recepturowych, wszczepianie implantów.

(111) 308901
(220) 2016 09 15
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) GORCZYCA JAROSŁAW, Łódź, PL.
(540) VSB
(540)

(210) 461492

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 rury i rurki metalowe, kształtki rurowe rozgałęzienio‑
we, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe,
złączki rur metalowe, 11 filtry części instalacji domowych lub prze‑
mysłowych, filtry do wody pitnej, rury (części instalacji sanitarnych),
zawory termostatyczne (części instalacji ogrzewniczych), zmiękcza‑
cze wody (urządzenia i instalacje), 17 kształtki niemetalowe, do rur
sztywnych, uszczelki do rur, złączki niemetalowe, do rur elastycz‑
nych.
(111) 308902
(220) 2016 09 20
(210) 461762
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) SUGARFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUGARFREE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry mianowicie: paski, to‑
rebki, torby, portmonetki, 25 wyroby dziane i tkane wykonane z ma‑
teriałów naturalnych, syntetycznych, sztucznych i ich mieszanek mia‑
nowicie: okrycia wierzchnie, kostiumy, marynarki, spodnie, spódnice,
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suknie, sukienki, szale, apaszki, 35 eksponowanie towarów pozwala‑
jące nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie
internetowym z następującymi wyrobami: okryciami wierzchnimi,
paltami, pelerynami, płaszczami, kurtkami, kostiumami, garniturami,
marynarkami, spodniami, spódnicami, sukniami, sukienkami, bluzka‑
mi, koszulami, koszulkami t‑shirts, bluzami, swetrami, eksponowanie
towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni,
sklepie oraz sklepie internetowym z akcesoriami i dodatkami a mia‑
nowicie szalami, apaszkami, rękawiczkami, torebkami, koszykami,
torbami, paskami, wyselekcjonowanie i eksponowanie następujących
towarów z myślą o osobach trzecich tak, by umożliwić konsumentom
ich obejrzenie i dokonanie zakupu: okrycia wierzchnie, palta, pelery‑
ny, płaszcze, kurtki, kostiumy, garnitury, marynarki, spodnie, spódnice,
suknie, sukienki, bluzki, koszule, koszulki t‑shirts, bluzy, swetry, szale,
apaszki, rękawiczki, torebki, koszyki, torby, paski, świadczenie opi‑
sanych w niniejszej klasie usług sprzedaży przez sklepy detaliczne,
hurtownie, butiki, galerie, za pomocą katalogów przesyłanych pocz‑
tą lub środków komunikacji elektronicznej przez strony internetowe
w zakresie następujących towarów: okrycia wierzchnie, palta, pelery‑
ny, płaszcze, kurtki, kostiumy, garnitury, marynarki, spodnie, spódnice,
suknie, sukienki, bluzki, koszule, koszulki t‑shirts, bluzy, swetry, szale,
apaszki, rękawiczki, torebki, koszyki, torby, paski, usługi teleshoppingu
i homeshoppingu w zakresie następujących towarów: okrycia wierzch‑
nie, palta, peleryny, płaszcze, kurtki, kostiumy, garnitury, marynarki,
spodnie, spódnice, suknie, sukienki, bluzki, koszule, koszulki t‑shirts,
bluzy, swetry, szale, apaszki, rękawiczki, torebki, koszyki, torby, paski,
42 usługi projektantów mody, projektowanie opakowań.

(111) 308903
(220) 2016 09 23
(210) 461874
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) DOBRE ŻYCIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kabanosy, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, zupy, 43 usługi
gastronomiczne, usługi restauracji, usługi hotelarskie.
(111) 308904
(220) 2016 09 23
(210) 461875
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SMAKI ŻYCIA
(510), (511) 43 usługi hotelarskie.
(111) 308905
(220) 2016 09 23
(210) 461876
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SMAKI DOBREGO ŻYCIA
(510), (511) 43 usługi hotelarskie.
(111) 308906
(220) 2016 10 13
(210) 462611
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) INTER‑BUD DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) IB INTER‑BUD DEVELOPER
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 inwentaryzacja, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej
i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywa‑
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nie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, infor‑
macja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, dystrybucja
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych,
promocja inwestycji budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży sto‑
larki otworowej PCV i drewnianej (systemy okienne i drzwiowe okna,
akcesoria okienne), usługi w zakresie księgowości, rachunkowości
i doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i handlowej,
usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, 36 usłu‑
gi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiek‑
tów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
dzierżawa i wynajem nieruchomości w tym lokali mieszkalnych i nie‑
mieszkalnych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sprzedaż
obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych lub udziałów w tych
lokalach, usługi informacji budowlanej i informacji o naprawach,
37 usługi budowlane w zakresie budownictwa związane ze wznosze‑
niem budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych)
i niemieszkalnych (w tym w szczególności obiektów użyteczności
publicznej, biurowych, usługowych, przemysłowych, produkcyjnych,
magazynowych, handlowych, sportowych, basenowych, inżynieryj‑
nych, liniowych, drogowych) w systemie generalnego wykonawstwa
lub robót branżowych (roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlane,
instalacyjne, wykończeniowe), usługi w zakresie przygotowania, za‑
rządzania, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjny‑
mi w zakresie budownictwa, usługi remontowe, nadzór budowlany
i informacja budowlana, wynajem sprzętu budowlanego, 42 usługi
związane z projektowaniem w zakresie budownictwa i urbanistyki,
opracowywanie projektów architektonicznych oraz projektów aran‑
żacji (dekoracji) wnętrz lub przestrzeni, usługi w zakresie opiniowania
i doradztwa organizacyjno‑technicznego w budownictwie, badania
techniczne oraz ekspertyzy techniczne i inżynieryjne, weryfikacja pro‑
jektów i kosztorysów, pomiary geodezyjne, planowanie urbanistycz‑
ne, 43 usługi hotelarskie i gastronomiczne, w tym prowadzenie hoteli,
moteli, pensjonatów, domów turystycznych, restauracje, kawiarnie,
kafeterie, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.

(111) 308907
(220) 2016 10 13
(210) 462664
(151) 2018 04 13
(441) 2017 01 09
(732) ZAWADZKA BOŻENA HALINA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE
VITA MED, Białystok, PL.
(540) CENTRUM MEDYCZNE VITA MED
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, szary, zielony
(531) 03.11.01, 03.11.02, 03.11.03, 03.11.24, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybio‑
tyki, antyseptyki, chinina do celów medycznych, kleje chirurgiczne,
10 artykuły ortopedyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, ban‑
daże usztywniające na stawy, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fizjo‑
terapia dziecięca, masaż, opieka pielęgniarska, pomoc medyczna,
ośrodki zdrowia, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
usługi dentystyczne, usługi medycyny alternatywnej, akupunktura,
hydroterapia, usługi terapeutyczne, usługi medyczne, usługi dorad‑
cze w zakresie zdrowia, porady w zakresie farmakologii, ortopedia,
kardiologia, laryngologia, logopedia, neurologia, neurochirurgia,
dietetyka.
(111) 308908
(220) 2016 10 20
(151) 2018 04 16
(441) 2017 10 09
(732) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów, PL.
(540) ROMAIN LAURENS
(510), (511) 42 projektowanie opakowań i butelek.

(210) 462935

(111) 308909
(220) 2016 10 24
(151) 2018 04 20
(441) 2017 11 20
(732) CHOLEWIAK TOMASZ, Gniezno, PL.

(210) 463070
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(540) TROPIEAUTO.PL
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoszary, biały
(531) 18.01.07, 18.01.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
pojazdów mechanicznych, w tym za pośrednictwem sieci kompute‑
rowych i Internetu, obsługa zleceń zakupów i sprzedamy pojazdów
mechanicznych, pomoc w zakupie pojazdów mechanicznych na rzecz
osób trzecich, obsługa platformy internetowej w celu nabywania,
sprzedawania i/lub wymiany pojazdów mechanicznych, aukcje inter‑
netowe dotyczące motoryzacji i pojazdów mechanicznych, prezenta‑
cja on‑line ofert kupna‑sprzedaży pojazdów mechanicznych dla osób
trzecich, reklama motoryzacyjna za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, w tym Internetu, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi
w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, przygoto‑
wywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakte‑
rystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowa‑
nie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych,
kompilacja on‑line komputerowych baz danych i baz komputerowych
przeszukiwanych on‑line w dziedzinie serwisów społecznościowych,
informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych
usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sortowanie danych
w bazach, komputerowych, obsługa baz danych dostępnych przez
Internet, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, kom‑
pilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób
trzecich, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe w szczególności ubez‑
pieczeń komunikacyjnych i motoryzacyjnych oraz doradztwo i usługi
z nim związane, pośrednictwo finansowe dotyczące pożyczek i kre‑
dytów samochodowych oraz doradztwo i usługi z nimi związane, po‑
średnictwo leasingu pojazdów wraz z doradztwem i usługami z nim
związane, pośrednictwo i udzielanie gwarancji na pojazdy oraz usługi
związane, pośrednictwo w rejestracji, pojazdów na rzecz osób trzecich
w urzędach, dokonywanie rozliczeń i płatności, w tym za pomocą In‑
ternetu, obsługa internetowych instrumentów płatniczych, obsługa
kart płatniczych poprzez sieć komputerową prowadzenie usługowe
rozliczeń transakcji osób trzecich, transakcje finansowe, transfer elek‑
troniczny środków finansowych, usługi związane z dokonywaniem
płatności przez Internet, wymiana walut, 37 konserwacja, serwis i na‑
prawa pojazdów, mobilne usługi w zakresie diagnostyki i naprawy
pojazdów w nagłych wypadkach, usługi pomocy drogowej, usługi
i zarządzanie flotą samochodową dla osób trzecich, usługi wynajmu
pojazdów krótko‑i długoterminowego, usługi w zakresie rzeczoznaw‑
stwa motoryzacyjnego, testowania pojazdów mechanicznych, eksper‑
tyz i opinii samochodowych, doradztwo techniczne branży motoryza‑
cyjnej, doradztwo techniczno‑handlowe w zakresie kupna‑sprzedaży
pojazdów mechanicznych.
(111) 308910
(220) 2016 12 29
(210) 465776
(151) 2018 04 13
(441) 2017 03 13
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) RedBurn
(510), (511) 5 suplementy diety w postaci kapsułek z proszkiem
przeznaczone do redukcji masy ciała u osób uprawiających sport.
(111) 308911
(220) 2017 01 03
(151) 2018 04 11
(441) 2017 09 18
(732) MIEJSKI TEATR MINIATURA, Gdańsk, PL.
(540) miejski teatr MINIATURA
(540)

(210) 465874

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.04
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(510), (511) 41 fotografia, informacja o edukacji, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szko‑
lenie), organizowanie widowisk (impresariat), organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pro‑
dukcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja widowisk, przedsta‑
wienia teatralne (produkcja), publikowanie książek, usługi artystów
estradowych, wystawianie spektakli na żywo.

(111) 308912
(220) 2017 01 10
(210) 466129
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) CZYPIONKA TOMASZ UMAMI SUSHI, Katowice, PL.
(540) UMAMI SUSHI
(510), (511) 30 sushi, 35 :zgrupowanie na rzecz osób trzecich wyro‑
bów gastronomicznych takich jak sushi oraz serwowanych w restau‑
racjach sushi, kawy, herbaty, ryżu, tapioki, sago, makaronów, klusek,
pierogów, kanapek, sosów, gotowych dań, i napojów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie interne‑
towej dotyczącej sprzedaży tych artykułów, doradztwo w zakresie
opracowywania instrukcji operacyjnych i katalogów unifikacyjnych
dla franchisebiorców dotyczących sushi, 41 usługi związane z orga‑
nizowaniem i prowadzeniem kongresów i konferencji, zjazdów, se‑
minariów i sympozjów kulinarnych na temat sushi, organizowanie
kulinarnych konkursów edukacyjnych dotyczących sushi, prowadze‑
nie imprez okolicznościowych tematycznie związanych z sushi, rów‑
nież z zapewnieniem oprawy muzycznej i występów artystycznych,
w tym wesel, chrzcin, biesiady i bankietów, spotkań towarzyskich
i klubowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność taką jak sushi i napo‑
je, usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje samoobsługowe,
jadłodajnie, stołówki, bary, bary szybkiej obsługi, fast foody, snack
bary, bufety, puby, bistra serwujące sushi, usługi cateringowe sushi,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem (catering) dotyczące towarów takich jak sushi.
(111) 308913
(220) 2017 01 26
(210) 466734
(151) 2018 04 10
(441) 2017 09 18
(732) TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE J.,W. OKULARCZYK M.,M.
STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) TOR‑RING
(510), (511) 17 pierścienie ślizgowe i pierścienie prowadzące do
siłowników pneumatycznych, hydraulicznych i innych, wykonane
z kompozytów PTFE i PE‑UHMW .
(111) 308914
(220) 2017 02 23
(210) 468041
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) KERAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bukowno, PL.
(540) POLSKA CEGIELNIA KERAM
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 07.15.01
(510), (511) 19 budowlane materiały niemetalowe, cegły, cegły kra‑
towe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, pu‑
staki kratowe, pustaki stropowe.
(111) 308915
(220) 2017 03 02
(210) 468360
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) MICHALSKA‑KWIATKOWSKA EWA, Konstancin‑Jeziorna, PL.
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(540) PRZEWODNICY PO WIEDNIU
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 07.01.03, 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych.
(111) 308916
(220) 2017 03 06
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 468456

(531) 05.05.20, 05.05.21, 01.15.05, 27.05.21
(510), (511) 1 mieszanki do gaśnic, gaśnicze środki, gaz ochronny
stosowany przy spawaniu, gaz rozpylający do aerozoli, neutralizatory
gazów toksycznych, gazy zestalone do celów przemysłowych, geny
nasion dla celów produkcji rolniczej, preparaty do nawożenia gleby,
gleba próchnicza, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, gli‑
kol, etery glikolu, glikozydy, glin, ałun glinu, chlorek glinu, jodek gli‑
nu, krzemian glinu, octan glinu, wodzian glinu, gliniec, keramzyt do
uprawy hydroponicznej [podłoże], glinka biała, glukoza dla przemy‑
słu spożywczego, węgiel ze zwierzęcych kości, węglany, węgliki, hy‑
draty węglowe, kwas węglowy, płuczki wspomagające wiercenie,
wierzbowiec do celów przemysłowych, środki zabezpieczające
przed wilgocią, stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], alkohol
winny, preparaty do klarowania wina, substancje chemiczne do pro‑
dukcji wina, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom wino‑
rośli, kwas winowy, wiskoza, witeryt, witriol, preparaty do uzdatnia‑
nia wody, preparaty do zmiękczania wody, woda ciężka, woda
destylowana, woda morska do celów przemysłowych, woda utlenio‑
na, wodne szkło [krzemiany], preparaty nadające wodoodporność
materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne nadające wodoodpor‑
ność skór, technet [Tc], roztwór [techniczny chlorek amonu], salmiak
[techniczny chlorek amonu], preparaty chemiczne do impregnowa‑
nia materiałów tekstylnych, tekstylia (preparaty chemiczne do oży‑
wiania kolorów tekstyliów, preparaty chemiczne nadające wodood‑
porność tekstyliów, tellur [Te], terb [Tb], tiokarbanilidy, tiosiarczany,
środki chemiczne zapobiegające tworzeniu się plam na tkaninach,
tkaniny do światłokopii, tlen [O], tlenek chromowy, tlenek kobaltu do
celów przemysłowych, tlenek ołowiu, tlenek rtęci, preparaty do
oczyszczania z tłuszczu, środki do dysocjacji tłuszczu, kwasy tłusz‑
czowe, toluen, kąpiele tonujące [fotografika], sole tonujące [fotogra‑
fika], fenol do celów przemysłowych, ferm [Fm] [centurium], substan‑
cje chemiczne do fermentacji wina, płytki do ferrotypia [fotografika],
filmowe klisze, światłoczułe lecz nie naświetlone, filmu światłoczułe,
nienaświetlone, materiały filtracyjne [preparaty chemicznej, mate‑
riały filtracyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne [substan‑
cje roślinne], materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne w stanie suro‑
wym], środki do filtracji przy wytwarzaniu przemysłowym napojów,
uformowane materiały ceramiczne do filtracji, flokulanty, substancje
utwardzające fluatowanie, fluor [F], związki fluoru, kwas fluorowodo‑
rowy, folerskie preparaty dla przemysłu włókienniczego, formierskie
preparaty stosowane w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmo‑
wanie z formy, fosfatydy, fosfor [P], fosforany [nawozy], emulsje foto‑
graficzne, kwas antranilowy, azot [N], podtlenek azotu, azotan bi‑
zmutu do celów chemicznych, azotany, nawozy azotowe, kwas
azotowy, bakteriocydy stosowane przy produkcji wina [preparaty
chemiczne używane przy produkcji wina], preparaty stosowane
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w bakteriologii, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
balsam gurjunowy do produkcji pokostów, preparaty klejące do ban‑
daży, preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, bar [Ba], siarczan
baru, związki baru, sole do barwienia metali, preparaty chemiczne
do wytwarzania barwników, barwniki [środki chemiczne do ożywia‑
nia kolorów] do celów przemysłowych, barwniki chemiczne do ema‑
lii i szkła, baryt, papier barytowy, zakwaszone roztwory do ładowania
baterii, płyny do odsiarczania baterii elektrycznych, bejce garbarskie,
szpachlówki samochodowe [naprawa karoserii], szpat ciężki [baryt],
tworzywa sztuczne w stanie surowym, sztuczne słodziki [preparaty
chemiczne], dyspersja tworzyw sztucznych, środki chemiczne prze‑
ciwdziałające matowieniu szyb, ściółka [nawóz], preparaty chemicz‑
ne zabezpieczające przed śniecią zbożową, środki do chłodzenia sil‑
ników w pojazdach, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych,
środki klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym, dodatki
chemiczne do środków owadobójczych, płytki światłoczułe, światło‑
czułe filmy, nie naświetlone, papier światłoczuły, papier na światło‑
kopie, tkaniny do światłokopii, tal [Tl], talk [krzemień magnezowy],
kwas taminowy, tanina, kleje do tapet, substancje do usuwania tapet
ściennych, mąka z tapioki do celów przemysłowych, detergenty uży‑
wane w procesach produkcyjnych, substancje do naprawy dętek,
preparaty diagnostyczne, inne niż do celów medycznych, diastaza
do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do fungicydów, dodat‑
ki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne
do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki deter‑
gentowe do benzyny, dodatki do tytoniu, hormony przyspieszające
dojrzewanie owoców, dolomit do celów przemysłowych, doniczki na
torf dla ogrodnictwa, drewno garbnikowe, sensybilizowane płytki do
druku offsetowego, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach
[leśnictwo], miazga drzewna, ocet drzewny [kwaśna woda], spirytus
drzewny, produkty do destylacji spirytusu drzewnego, papier dwu‑
azowy, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu,
dwutlenek cyrkonu, alkohol, alkohol etylowy, ałun, ameryk [Am]
amoniak, amoniak [alkalia lotne] do celów przemysłowych, soda
amoniakalna, amonowe sole, alkoholowy roztwór soli amonowej,
ałun amonowy, amonowy aldehyd, alkohol amylowy, octan amylu,
preparaty chemiczne do analizy laboratoryjnej, inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, antydetonatory do silników spali‑
nowych, antymon [Sb], siarczek antymonu, tlenek antymonu, prepa‑
raty antystatyczne, inne niż do użytku domowego, apretura, argon
[Ar], arsen [As], arsenian ołowiu, kwas arsenowy, astat [At], katalizato‑
ry [wulkanizacja], katalizatory biochemiczne, katalizatory chemiczne,
kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów przemysło‑
wych, kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografika], kąpiele
utrwalające [fotografika], ketony, preparaty hamujące kiełkowanie
warzyw, kity szklarskie, kiur [Cm], preparaty do klarowania, preparaty
do klarowania moszczu, preparaty do klarowania wina, klej rybi inny
niż do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożyw‑
czych, klej skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe, kle‑
jące materiały do bandaży chirurgicznych, klejące preparaty do
szczepienia [ogrodnictwo], kleje [apretura], kleje [materiały klejące]
do celów przemysłowych, kleje do afiszów, kleje do celów przemy‑
słowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, materiały
syntetyczne do absorpcji oleju, aceton, acetylen, czterochlorek ace‑
tylenu, gaz do aerozoli, kleje do afiszy, agar, żywice akrylowe w sta‑
nie surowym, aktyn [Ac], aktywatory chemiczne do kauczuku, akty‑
watory chemiczne do papieru, węgiel aktywny, roztwory
zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, zakwaszone
roztwory do ładowania akumulatorów, płyny do odsiarczania aku‑
mulatorów elektrycznych, środki do renowacji płyt gramofonowych,
albuminy/białka [zwierzęce lub roślinne, surowy materiał], aldehydy,
alkalia, alkalia lotne [amoniak] do celów przemysłowych, jodki alka‑
liczne do celów przemysłowych, metale alkaliczne, alkaliczne związki
żrące, sole metali alkalicznych, alkaloidy, imid kwasu benzenosulfo‑
nowego, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych,
środki chemiczne do impregnacji skóry, spoiwa impregnujące che‑
mikalia, z wyjątkiem farb, insektycydy, iterb [Yb], itr [Y], izotopy do
celów przemysłowych, paliwo do reaktorów jądrowych, jod do celów
chemicznych, jodki do celów przemysłowych, białko jodowane, jo‑
dowane sole, kwas jodowy, wymienniki jonowe [produkty chemicz‑
ne], kainit, kalcynowana soda, kaliforn [Cf], kamfora do celów prze‑
mysłowych, sól kamienna, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego, kaolin, karbid, karbonyl do ochrony roślin, glukoza do
celów przemysłowych, gluten [kleje] nie do użytku biurowego lub
domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do celów
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przemysłowych, preparaty przyspieszające gotowanie do celów
przemysłowych, grafit do celów przemysłowych, preparaty chemicz‑
ne do czyszczenia grzejników, guano [nawóz ptasi], guma arabska do
celów przemysłowych, guma tragakantowa, gumy [materiały do kle‑
jenia], inne niż do użytku biurowego lub domowego, balsam gurju‑
nowy do produkcji pokostów, składniki do gwintowania, hamulce
płyny hamulcowe, preparaty do hartowania metali, hel [He], holm
[Ho], hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, pokry‑
cia humusowe, płyny do obwodów hydraulicznych, hydrazyna, iłowe
płuczki wiertnicze, iły, gliny, preparaty do konserwacji cegły [z wyjąt‑
kiem farb i olejów], celuloza, estry celulozy do celów przemysłowych,
octan celulozy w stanie surowym, pochodne chemiczne celulozy,
preparaty do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów, centu‑
rium [ferm], cer [Ce], preparaty do konserwacji ceramiki [z wyjątkiem
farb i olejów], szkliwo do ceramiki, mieszanki do produkcji ceramiki
technicznej, cez [Cs], kwasoodporne mieszaniny chemiczne, pier‑
wiastki chemiczne rozszczepialne, preparaty chemiczne do celów
naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, chemiczne odczynniki, inne niż do celów me‑
dycznych lub weterynaryjnych, chemiczne substancje do analiz labo‑
ratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
chlor [Cl], chlorany, chlorki, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy,
osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości,
sensybilizatory fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier
fotograficzny, preparaty chemiczne stosowane w fotografii, papier
fotometryczny, frans [Fr], gadolin [Gd], gal [Ga], galas, galusan bizmu‑
tu zasadowy, kwas galusowy do wytwarzania atramentu, sole do
ogniw galwanicznych, kąpiele galwaniczne, preparaty do galwaniza‑
cji, gambir, oleje dla garbarstwa, sumak do garbowania, garbniki,
garbniki roślinne, kwas garbnikowy, preparaty garbujące, kleje do
tapet, preparaty do klejenia, gruntowania, klisze filmowe, światło‑
czułe lecz nie naświetlone, klisze rentgenowskie światłoczułe lecz
nie naświetlone, tlenek kobaltu do celów przemysłowych, kolodium,
środki chemiczne do czyszczenia kominów, komórki macierzyste
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, kompost, pre‑
paraty chemiczne do kondensacji, środki do konserwacji betonu,
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegły [z wyjątkiem
farb i olejów], środki do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i ole‑
jów, środki do konserwacji ceramiki [z wyjątkiem farb i olejów], pre‑
paraty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji
murów [z wyjątkiem farb i olejów], środki do konserwacji piwa, sól do
konserwowania, inna niż do żywności, chemiczne preparaty do kon‑
serwowania artykułów spożywczych, środki do konserwacji kwia‑
tów, preparaty do konserwowania produktów farmaceutycznych,
kora garbarska, kostny węgiel, kreozot do celów chemicznych, wę‑
giel zwierzęcy z krwi, dwutlenek manganu, dyspersja tworzyw
sztucznych, dysproz [Dy], elektroforetyczne żele, inne niż do użytku
medycznego, preparaty chemiczne do matowienia emalii, produkty
do zmętniania emalii, emulgatory, emulsje fotograficzne, preparaty
enzymatyczne do celów przemysłowych, enzymy dla przemysłu spo‑
żywczego, enzymy do celów chemicznych, enzymy do celów prze‑
mysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzymy
mlekowe do celów chemicznych, enzymy mlekowe do celów prze‑
mysłowych, epoksydowe żywice w stanie surowym, erb [Er], estry,
etan, etery, alkohol etylowy, eter etylowy, europ [Eu], preparaty che‑
miczne do wytwarzania farb, konserwanty do farmaceutyków, ben‑
tonit, glina bentonitowa, kwasy benzenopochodne, pochodne ben‑
zenu, kwas benzoesowy, benzosulfimid, dodatki detergentowe do
benzyny, berkel [Bk], spoiwa do betonu, środki chemiczne do napo‑
wietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb
i olejów, bezwodnik kwasu octowego, bezwodnik tytanu do celów
przemysłowych, bezwodniki, amoniak bezwodny, białko jodowane,
białko słodowe, papier białkowany, biologiczne preparaty do celów
innych, niż medyczne lub weterynaryjne, azotan bizmutu do celów
chemicznych, bizmut [Bi], galusan bizmutu zasadowy, boksyt, bo‑
raks, kwas borny do celów przemysłowych, brom do celów chemicz‑
nych, preparaty chłodnicze, preparaty zapobiegające zagotowaniu
się chłodziwa silnikowego, kwas cholowy, chrom [ałun chromowy],
chromowe sole, chromiany, chromowy kwas, tlenek chromu, ciecze
ferromagnetyczne do celów przemysłowych, woda ciężka, cyjana‑
mid wapniowy [nawóz], cyjanki [prusydki], roztwory do cyjanotypii,
cymen, dwuchlorek cyny, kwas cytrynowy do celów przemysłowych,
czterochlorki, chemikalia organiczne do czyszczenia, środki che‑
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miczne do czyszczenia kominów, defolianty, dehydranty do celów
przemysłowych, dekstrynowe kleje, woda destylowana, detergenty
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty kriogeniczne, al‑
dehyd krotonowy, krypton [Kr], krzem [Si], krzemiany, ksenon [Xe],
kultury mikroorganizmów inne, niż do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, kultury tkanek inne niż do użytku medycznego lub we‑
terynaryjnego, kwas alginowy dla przemysłu spożywczego, kwas
glutaminowy do celów przemysłowych, kwas octowy drzewny [ocet
drzewny surowy, kwaśna woda], kwasoodporne mieszaniny che‑
miczne, kwasy, kwasy alginowe do celów przemysłowych, kwaśny
szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów chemicznych, prepa‑
raty do konserwacji kwiatów, rozpuszczalniki do lakierów, papier lak‑
musowy, laktoza [surowy materiał], laktoza dla przemysłu spożyw‑
czego, laktoza do celów przemysłowych, artykuły do produkcji lamp
błyskowych, lantan, lecytyna [surowiec], prazeodym [Pr], preparaty
bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteryjne do celów in‑
nych, niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty do obróbki wykoń‑
czeniowej stali, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywcze‑
go, preparaty zapobiegające zagotowaniu się silnikowego czynnika
chłodzącego, produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż [do
celów przemysłowych], promet [Pm], protaktyn [Pa], proteiny [mate‑
riał surowy], prusydki, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty chemiczne dla przemy‑
słu, klejące preparaty przewiązki [ogrodnictwo], materiały przylepne
do celów przemysłowych, pulpa papierowa, rad do celów naukowo
‑badawczych, pierwiastki radioaktywne do celów naukowo

‑badawczych, radon [Rn], [śnieć] preparaty chemiczne zabezpiecza‑
jące przed rdzą zbożową, moderatory do reaktorów jądrowych,
paliwo do reaktorów jądrowych, preparaty do regulacji wzrostu ro‑
ślin, ren [Re], renowacja chemiczna [garbarstwo], roztwory soli sre‑
brzystych do srebrzenia, sole tonujące [fotografika], sole złota, roz‑
twory solne, sód [Na], sól amonowa, sól do konserwowania inna niż
do żywności, sól kamienna, sól nieprzetworzona, gaz ochronny sto‑
sowany przy spawaniu, preparaty chemiczne do spawania, topniki
do spawania, mieszanka ceramiczna do spiekania [ziarnista i sypka],
spinel [preparaty chemiczne], spirytus drzewny, produkty do desty‑
lacji spirytusu drzewnego, olejowe spoiwa [kity, lepiki], preparaty
impregnujące spoiwa, z wyjątkiem farb, spoiwa [metalurgia], spoiwa
do betonu, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substan‑
cje klejące], spoiwa do opon pneumatycznych, spoiwa odlewnicze,
azotan srebra, azotan srebrowy, środki do renowacji płyt gramofono‑
wych, rentgenowskie klisze, światłoczułe lecz nie naświetlone, nawo‑
zy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungi‑
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom],
preparaty regulujące wzrost roślin, rozpuszczalniki do lakierów, roz‑
szczepialne materiały w energetyce jądrowej, rozszczepialne pier‑
wiastki chemiczne, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, roz‑
twory salmiaku, roztwory solne, roztwory zapobiegające tworzeniu
się piany w akumulatorach, roztwory zapobiegające tworzeniu się
piany w bateriach, sole rtęci, tlenek rtęci, rtęć [Hg], rubid [Rb], rzadkie
ziemie, sacharyna, preparaty do oklejania drzew stosowane w sa‑
downictwie, sadza do celów przemysłowych, sadza do celów prze‑
mysłowych lub rolniczych, sadza piecowa do celów przemysłowych,
saletra, materiały do spilśniania tkanin [folusznictwo], materiały
ognioodporne, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych,
środki do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła,
środki do matowienia szkła, środki chemiczne przeciwdziałające ma‑
towieniu szyb, mączka ziemniaczana do celów przemysłowych,
mączki do celów przemysłowych, preparaty chemiczne ułatwiające
stapianie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania
metali metale alkaliczne, sole metali alkalicznych sole metali szla‑
chetnych do celów przemysłowych, metale ziem, metale ziem alka‑
licznych, sole metali ziem rzadkich, metaloidy, metan, metylobenzen
[toluen], metylobenzol, płyny do układu kierowniczego ze wspoma‑
ganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów
ściernych, kleje do płytek ceramicznych, sensybilizowane płytki do
druku offsetowego, płytki fotograficzne światłoczułe, płytki światło‑
czułe, zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych, po‑
chłaniacze [substancje aktywne], podchloryn sodu, podłoża dla
upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoże [gliniec, keramzyt do
uprawy hydroponicznej], podtlenek azotu, szpachlówki stosowane
w naprawach karoserii pojazdów mechanicznych, pokrycia humuso‑
we, polon [Po], roztwory do posrebrzania, potas [K], woda potasowa,
potasowy szczawian, potaż, czynniki powierzchniowo‑czynne, pre‑
paraty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, środki do
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wyprawiania skór, kleje do skór, mastyksy do skór, preparaty do wy‑
prawiania skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, pre‑
paraty do zmiękczania skór, środki chemiczne do impregnowania
skór, środki chemiczne nadające wodoodporność skór, skrobia do
celów przemysłowych, skrobiowe zaczyny [środki klejące] inne, niż
do użytku biurowego i domowego, białko słodowe, słodziki sztuczne
[preparaty chemiczne], preparaty do usuwania smaru stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty zapobiegające matowieniu
soczewki, soda amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do
celów przemysłowych, sole sodowe [preparaty chemiczne], sole [na‑
wozy], sole [preparaty chemiczne], sole do barwienia metali, sole do
celów przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali
szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich,
nadtlenek wodoru, nadwęglany, środki do usuwania nafty, naftalen,
preparaty do renowacji nagrań fonograficznych, kora namorzynowa
do celów przemysłowych, płyny do napędów automatycznych, sub‑
stancje do naprawy dętek, substancje do naprawy opon, substancje
klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, środki do ochrony na‑
sion, nawozy użyźniające glebę, nawozy z mączki rybnej, preparaty
do nawożenia gleby, neodym [Nd], neon [Ne], neptun [Np], neutrali‑
zatory gazów toksycznych, papier nitrowany, kleje do obuwia, ciecze
do obwodów hydraulicznych, ocet drzewny [kwaśna woda], ocet
spirytusowy, spirytus z octu winnego, ochronny gaz stosowany przy
spawaniu, octan celulozy w stanie surowym, octan glinu, octany, pre‑
paraty bakteriologiczne do octowania, preparaty zapobiegające po‑
wstawaniu oczek w pończochach, preparaty do oczyszczania, prepa‑
raty do oczyszczania gazu, preparaty do oczyszczania oleju,
odbarwiacze do celów przemysłowych, chemikalia do odbarwiania
olejów, chemikalia do odbarwiania tłuszczów, odczynniki chemicz‑
ne, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, papier che‑
miczny służący jako odczynnik, substancje odczynnikowe [pochła‑
niacze gazów], papier odczynnikowy, preparaty do odklejania, środki
do odklejania, środki do odklejania [środki chemiczne do rozpusz‑
czania skrobi], preparaty stosowane przy odlewaniu, lecytyna dla
przemysłu spożywczego, lecytyna do celów przemysłowych, lep na
ptaki, środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, her‑
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, lit [Li], tle‑
nek litu, alkalia lotne [amoniak] do celów przemysłowych, suchy lód
[stały dwutlenek węgla], lutet [Lu], preparaty chemiczne do lutowa‑
nia, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, zakwaszone roz‑
twory do ładowania baterii, węglan magnezowy, chlorek magnezu,
magnezyt, manganian, dwutlenek manganu, masa celulozowa, ma‑
styks do wypełniania wgłębień w drzewach [leśnictwo], mastyksy do
opon, mastyksy do skór, maści do szczepienia drzew, preparaty sto‑
sowane przy odlewaniu, spoiwa odlewnicze, odlewniczy piasek,
środki do odpuszczania metali, /płyny do odsiarczania akumulato‑
rów elektrycznych, preparaty do odtłuszczania stosowane w proce‑
sach produkcyjnych, bakteriocydy dla enologii [produkty chemiczne
stosowane przy produkcji wina], materiały do ochrony przed ogniem,
sole do ogniw galwanicznych, przewiązki klejące stosowane
w ogrodnictwie, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fun‑
gicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży‑
tom, ziemia okrzemkowa, okrzemkowa ziemia, kwas oleinowy, two‑
rzywa sztuczne do absorpcji oleju, preparaty do oczyszczania oleju,
środki do dysocjacji oleju, środki do odbarwiania oleju, środki do
usuwania oleju, oleje [dodatki i modyfikatory chemiczne], oleje dla
garbarstwa, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego
garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, olejowe spoiwa [kity,
lepiki], oliwin [preparat chemiczny], arsenian ołowiu, octan ołowiu,
tlenki ołowiu, mastyksy do opon, zestawy składników do reperacji
opon, kwas ortofosforowy, preparaty do usuwania osadu, inne niż
stosowane w gospodarstwie domowym, osad winowy nie do celów
farmaceutycznych, osłabiacze fotograficzne, preparaty do oszczę‑
dzania paliw, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, pro‑
dukty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego,
dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, preparaty służące oszczę‑
dzaniu paliwa, paliwo do reaktorów jądrowych, chlorek palladu, pa‑
pier barytowy, papier białkowany, papier do światłokopii, papier
dwuazowy, papier fotograficzny, kwas salicylowy, roztwory salmia‑
ku, samar [Sm], czynniki chłodzące do silników samochodowych,
szpachlówka do karoserii samochodowej, samozabarwiający się pa‑
pier [fotografika], kwas sebacynowy, selen [Se], sensybilizatory foto‑
graficzne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, siarczany,
kwiat siarczanu do celów chemicznych, siarczki, siarka [S], kwas siar‑
kawy, eter siarkowy, kwas siarkowy, silikony, preparaty zabiegające
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zagotowaniu czynników chłodzących silnika, środki chemiczne do
usuwania osadu węglowego z silników, czynniki chłodzące do silni‑
ków pojazdów, antydetonatory do silników spalinowych, skand [Sc],
składniki do produkcji płyt fonograficznych, produkty chemiczne do
renowacji skóry, papier fotometryczny, papier lakmusowy, papier ni‑
trowany, papier odczynnikowy, papier samozabarwiający [fotografi‑
ka), papier światłoczuły, środki zapobiegające kondensacji pary, pek‑
tyna dla przemysłu spożywczego, pektyna do celów fotograficznych,
pektyna do celów przemysłowych, piasek odlewniczy, piecowa sa‑
dza do celów przemysłowych, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy,
środki do klarowania i konserwowania piwa, preparaty chemiczne do
zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, plastizole, plastyfika‑
tory, chemikalia do zapobiegania pleśni/rdzy, pluton [Pu], płótno
światłoczułe do fotografiki, dodatki chemiczne do płuczki wiertni‑
czej, płyny do napędu automatycznego, płyny do obwodów hydrau‑
licznych, eter metylowy, miazga drzewna, siarczan miedzi, mieszan‑
ka ceramiczna do spiekania [ziarnista i sypka], preparaty do wędzenia
mięsa, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych,
preparaty z mikroelementów dla roślin, kultury mikroorganizmów
inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty z mi‑
kroorganizmów inne, niż do celów medycznych lub weterynaryj‑
nych, kwasy mineralne, enzymy mlekowe do celów chemicznych,
kwas mlekowy, moderatory do reaktorów nuklearnych, modyfikato‑
ry chemiczne do olejów, morska woda do celów przemysłowych,
preparaty do klarowania moszczu, aldehyd mrówkowy do celów
chemicznych, kwas mrówkowy, preparaty konserwujące stosowane
w murarstwie [z wyłączeniem farb i olejów], preparaty przeciw wil‑
goci stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], mydła metaliczne
do celów przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiar‑
czany, kwas nadsiarkowy, utrwalacze barwników do metali, kąpiele
utrwalające [fotografika], wapnienie utwardzające substancje, pre‑
paraty do utwardzania metali, preparaty chemiczne do uzdatniania
wody, nawozy do użyźniania gleby, preparaty do użyźniania gleby,
octan wapnia, cyjanamid wapniowy [nawóz], wapno azotowe [na‑
wóz], chlorek wapnia, sole wapnia, węglan wapnia, preparaty do wę‑
dzenia mięsa, węgiel, czterochlorometan węgla, preparaty do
oszczędzania węgla, siarczek węgla, węgiel aktywny, węgiel do fil‑
trów, węgiel kostny, węgiel pochodzenia zwierzęcego, preparaty
z węgla pochodzenia zwierzęcego, węgiel z krwi zwierzęcej, wodo‑
rosty [nawóz], wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodo‑
rowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian po‑
tasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów
przemysłowych, wodór [H], wody potasowe, wodziany, hydraty,
kwas wolftramowy, wosk do szczepienia drzew, woski do czyszcze‑
nia, preparaty do wulkanizacji, wulkanizacyjne katalizatory, woski
wybielające chemikalia, preparaty do wybielania [środki odbarwiają‑
ce] do celów przemysłowych, preparaty do wybielania materiałów
organicznych, wymienniki jonowe [produkty chemiczne], preparaty
do wyprawiania skór, oprócz olejów, substancje chemiczne do wy‑
prawiania skór, wytwarzanie napojów [preparaty do filtrowania], wy‑
woływacze fotograficzne, środki do wyżarzania metali, zakwaszone
roztwory do ładowania akumulatorów, zakwaszone roztwory do ła‑
dowania baterii, środki do zamrażania, zaprawy do tytoniu, zasady
[preparaty chemiczne], produkty uboczne w procesie obróbki ziarna
zboża do celów przemysłowych, zestalone gazy do celów przemysło‑
wych, metale ziem, ziemia do upraw, ziemia folerska dla przemysłu
włókienniczego, ziemia okrzemkowa, metale ziem alkalicznych, zie‑
mie rzadkie, sole złote, środki do zmiękczania do celów przemysło‑
wych, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych,
preparaty do zmiękczania skór, środki do zmiękczania wody, białko
zwierzęce [surowiec], preparaty do zwilżania [farbiarstwo], preparaty
do zwilżania [pralnictwo], preparaty do zwilżania dla przemysłu włó‑
kienniczego, żelatyna do celów fotograficznych, żelatyna do celów
przemysłowych, sole żelaza, topniki do lutowania, topniki do spawa‑
nia, tor [Th], doniczki na torf dla ogrodnictwa, torf [nawóz], tragakan‑
towa guma, trójtlenek antymonu, tul [Tm], preparaty zapobiegające
tworzeniu się osadów, dyspersja tworzyw sztucznych, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, bezwodnik tytanowy do celów przemy‑
słowych, tytanit, dodatki do tytoniu, zaprawy do tytoniu, uformowa‑
ne materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania, płyny do ukła‑
du kierowniczego ze wspomaganiem, ziemia do upraw, uran [U],
azotan uranu, tlenek uranu, preparaty chemiczne do usuwania osadu
węglowego z silników, utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silni‑
kowego], woda utleniona, utrwalacze [fotografika], preparaty do ob‑
róbki wykończeniowej stali, kwas stearynowy, preparaty chemiczne
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utrwalające uzyskiwanie stopy metali, stront [Sr], substancje zapo‑
biegające zamarzaniu, substancje żrące do celów przemysłowych,
suchy lód [stały dwutlenek węgla], kwas sulfonowy, sumak do garbo‑
wania, superfosfaty [nawozy], syntetyczne żywice w stanie surowym,
szczawian potasowy, szczawiany, kwas szczawiowy, klejące substan‑
cje do szczepienia drzew, maści do szczepienia drzew, wosk do szcze‑
pienia drzew, kity stosowane w szklarstwie, szkliwo ceramiczne, pre‑
paraty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne przeciw
matowieniu szkła, preparaty do matowienia szkła, środki do mato‑
wienia szkła, szkło wodne [krzemiany], szpachlówki samochodowe
[naprawa karoserii], żelazo‑cyjanki, żele do elektroforezy inne, niż
o przeznaczeniu medycznym lub weterynaryjnym, żrące środki, żu‑
żel [nawóz], żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe
w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice
sztuczne w stanie surowym, żywice sztuczne w stanie surowym, pro‑
dukty chemiczne do konserwowania żywności, 37 asfaltowanie,
bieżnikowanie opon, bieżnikowanie opon, budowa falochronów, bu‑
dowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, bu‑
dowa pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany, wynajem
sprzętu budowlanego, budownictwo, budownictwo podwodne, bu‑
downictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo, czysz‑
czenie budynków od wewnątrz, napełnianie pojemników z tonerem,
naprawa aparatów fotograficznych, naprawa obuwia, naprawą
odzieży, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych,
naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy i konserwacja projekto‑
rów filmowych, naprawy i konserwacja skarbców, naprawy podwod‑
ne, naprawy tapicerskie, sztuczne naśnieżanie, niszczenie szkodni‑
ków [innych niż w rolnictwie], nitowanie, obsługa basenów
kąpielowych, obsługa i naprawa samochodów, obsługa i naprawa
samolotów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powypadko‑
wych [naprawa], oczyszczanie dróg, roboty wydobywcze [górnic‑
two], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, stolarstwo me‑
blowe [naprawy], wiercenie studni, szlifowanie, sztuczne naśnieżanie,
tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie na‑
wierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamie‑
niołomów, usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów
[tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, wiercenie studni, wierce‑
nie szybów olejowych lub gazowych, wulkanizacja opon [naprawy],
odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, in‑
stalacja drzwi i okien, ostrzenie noży, piaskowanie, napełnianie po‑
jemników z tonerem, polerowanie pojazdów, pranie, pranie bielizny,
pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho, prasowanie bielizny,
prasowanie parowe odzieży, regeneracja maszyn zużytych lub czę‑
ściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży, renowacja po‑
włok cynowych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa,
instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz
naprawy maszyn i urządzeń biurowych, odnawianie instrumentów
muzycznych, izolowanie budynków, kamieniarstwo, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja i naprawy palni‑
ków, konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli, konserwacja,
czyszczenie i naprawy futer, konserwacja, czyszczenie, reperacja
skór, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmo‑
wych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych,
montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie, my‑
cie pojazdów, mycie samochodów, nadzór budowlany, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czysz‑
czenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży,
czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], instalowanie drzwi i okien,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budow‑
lana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy ma‑
szyn, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa pieców, in‑
stalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, wulkanizacja opon [naprawy], wy‑
najem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlane‑
go, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi [maszy‑
ny budowlane], wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wyważanie
opon, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie
pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, zabezpie‑
czanie przed wilgocią [budownictwo], naprawa zamków, zegarmi‑
strzostwo [naprawa i konserwacja], malowanie i naprawy znaków,
39 akcje ratunkowe [transport], usługi transportowe autobusowe,
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wypożyczanie bagażników dachowych, usługi butelkowania, chro‑
niony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie kore‑
spondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamó‑
wionych korespondencyjnie, dystrybucja energii, dystrybucja gazet,
dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, wypożyczanie
dzwonów nurkowych, dystrybucja energii, fracht, fracht [przewóz
towarów], pośrednictwo frachtowe, frankowanie przesyłek poczto‑
wych, wynajmowanie garaży, dystrybucja gazety, holowanie, infor‑
macja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierow‑
ców, transport kolejowy, wynajmowanie koni, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, dostarczanie korespondencji, przesy‑
łek, transport kolejowy, transport łodziami, statkami, transport me‑
bli, transport morski, transport pasażerski, transport podróżnych,
transport przedmiotów wartościowych samochodami opancerzony‑
mi, transport rurociągami, transport rzeczny, transport sanitarny, tu‑
rystyka [zwiedzanie], usługi kurierskie [listy lub towary], usługi trans‑
portu barkami, dystrybucja wody, zaopatrywanie w wodę,
organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, wy‑
najmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie bagażników dachowych, wy‑
pożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie kontene‑
rów magazynowych, wypożyczanie lodówek, wypożyczanie łodzi,
statków, dostarczanie kwiatów, wypożyczanie lodówek, logistyka
transportu, usługi łamania lodu, przechowywanie łodzi, magazyno‑
wanie, informacja o magazynowaniu, magazynowanie elektronicz‑
nych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie magazy‑
nów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, transport
mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, ratownictwo okrętowe
[akcje ratunkowe], organizowanie wycieczek, organizowanie wycie‑
czek morskich, usługi osób towarzyszących podróżnym, pakowanie
prezentów, pakowanie produktów, pakowanie towarów, prowadze‑
nie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, pilotowanie, re‑
zerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, usługi osób
towarzyszących podróżnym, wypożyczanie pojazdów, pomoc dro‑
gowa w przypadku awarii samochodu [holowanie], pośrednictwo
frachtowe, transport powietrzny, dystrybucja prądu elektrycznego,
transport promowy, przechowywanie łodzi, transport przedmiotów
wartościowych, transport samochodami opancerzonymi przedmio‑
tów wartościowych, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przepro‑
wadzki, dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków, przewóz sa‑
mochodami ciężarowymi, usługi ratownictwa, ratownictwo
podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, roz‑
ładunek, transport poprzez rurociągi, transport rzeczny, transport
samochodowy, wypożyczanie samochodów, transport sanitarny,
wypożyczanie skafandrów [ciężkie], składowanie, składowanie towa‑
rów, spacerowe rejsy statkami, spedycja, transport statkami, ściąga‑
nie statków z mielizny, wynajmowanie statków, rejsy statkami wy‑
cieczkowymi, uruchamianie śluz, usługi taksówek, dostarczanie
towarów, składowanie towarów, usługi tramwajów, informacja
o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu,
usługi nawigacyjne, transport barkami, transport i składowanie od‑
padów, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samochodów
wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożyczanie skafandrów
dla nurków, wypożyczanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wa‑
gonów silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypoży‑
czanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeli‑
wanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek statków,
zaopatrywanie w wodę, zwiedzanie turystyczne, 40 apreturowanie
papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie skór, bar‑
wienie szyb przez obróbkę ich powierzchni, barwienie tkanin, obrób‑
ka ceramiki, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dez‑
odoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, upcykling, wypożyczanie
urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych,
usługi kotlarskie, usługi spawalnicze, uzdatnianie wody [oczyszcza‑
nie wody], wędzenie żywności, apreturowanie włókna, barwienie
włókna, impregnowanie ognioodporne włókna, obróbka włókna,
wulkanizacja [obróbka materiałów], wybielanie tkanin, wykonywa‑
nie odbitek fotograficznych, wypożyczanie generatorów, wypoży‑
czanie maszyn dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych,
wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wyrób kotłów, wytłacza‑
nie owoców, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów fotograficz‑
nych, zabezpieczanie futer przed molami, zamrażanie, kopiowanie
zdjęć, obróbka papieru, piaskowanie [polerowanie], pikowanie tka‑
nin, platerowanie metali, pokrywanie kadmem, polerowanie [ściera‑
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nie], dezodoryzacja powietrza, odświeżanie powietrza, powlekanie
galwaniczne, preparowanie zwierząt wypychanie [taksydermia], za‑
bezpieczanie przeciwmolowe tkanin, przeróbki odzieży, przetwarza‑
nie ropy naftowej, rafinacja, recykling odpadków i odpadów, prze‑
twarzanie ropy nawowej, rymarstwo, satynowanie futer, skład
fotograficzny, skórnictwo, barwienie skóry, obróbka skóry, snucie
osnów, sortowanie odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie],
spalanie śmieci i odpadków, srebrzenie, szlifowanie szkła optyczne‑
go, szycie odzieży na miarę, ścieranie, ścinanie i przycinanie drzew,
spalanie śmieci i odpadków, tartaki, obróbka taśmy filmowej, usługi
technik dentystycznych, barwienie tkanin, dekatyzowanie tkanin,
impregnowanie ognioodporne tkanin, krojenie tkanin, obrębianie
tkanin, obróbka tkanin, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli‑
wości tkanin, wybielanie tkanin, zabezpieczanie tkanin przed mola‑
mi, trasowanie laserem, trawienie [np, powłok płaszczyzn, usuwanie
pozostałości], ubój zwierząt, unieszkodliwianie odpadów [przetwa‑
rzanie], hafciarstwo, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie
ognioodporne odzieży, impregnowanie wodoodporne odzieży, im‑
pregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materia‑
łów, introligatorstwo, kadmowanie, kalandrowanie materiałów, kon‑
serwowanie napojów i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie
tkanin, laminowanie, trasowanie laserem, drukowanie litograficzne,
lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, łączenie materiałów
na zamówienie, magnesowanie, hartowanie metali, obróbka metali,
odlewanie metali, platerowanie metali, młynarstwo, modelowanie
futer, mrożenie żywności, nabłyszczanie futer, obróbka mająca na
celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, niklowanie, niszczenie odpa‑
dów, obrębianie tkanin, obróbka ceramiki, informacje o obróbce ma‑
teriałów, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, barwienie obu‑
wia, oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka],
odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, niszcze‑
nie odpadków, recykling odpadków i odpadów, odświeżanie powie‑
trza, impregnowanie wodoodporne odzieży, przeróbki odzieży, dru‑
kowanie offsetowe, oprawianie dzieł sztuki, wytłaczanie owoców,
złocenie, ubój zwierząt, mrożenie żywności, wędzenie żywności, do‑
rabianie kluczy, obróbka drewna, druk sitowy, usługi drukowania,
drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie sza‑
blonów [wykroje, rysunki], oprawianie dzieł sztuki, wypożyczanie
maszyn dziewiarskich, wytwarzanie energii, usługi związane z far‑
biarstwem, wywoływanie filmów fotograficznych, folusznictwo, fo‑
tochemigrafia, frezowanie, barwienie futra, modelowanie futra, na‑
błyszczanie futra, odświeżanie futra, satynowanie filtra,
zabezpieczanie filtra przed molami, galwanizacja, galwanotechnika,
usługi garbarskie, grawerowanie.

(111) 308917
(220) 2017 03 22
(151) 2018 04 13
(441) 2017 09 18
(732) E‑DETEKTYWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielkie Drogi, PL.
(540) E E‑DETEKTYWI
(540)

(210) 469224

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 16.03.17
(510), (511) 45 wykonywanie opinii z badań elektronicznych nośni‑
ków informacji przez biegłych sądowych, wykonywanie usług detek‑
tywistycznych.
(111) 308918
(220) 2017 03 29
(210) 469680
(151) 2018 03 29
(441) 2017 07 10
(732) P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) VICCO
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki
dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, wózki na zakupy,
wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub cztero‑
kołowe, przyczepy jako pojazdy, przyczepki do przewożenia dzieci,
koła do pojazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako
sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów, w tym do wóz‑
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ków dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria
do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki
bagażowe do pojazdów, w tym do wózków dziecięcych i rowerów,
siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe
przeciwdeszczowe i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokry‑
cia wózków dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki bezpie‑
czeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeń‑
stwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do
wózków dziecięcych, 35 agencje importowo‑eksportowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama on‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy
telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy
towarów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie wózków,
wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa
dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do
wózków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez
Internet.

(111) 308919
(220) 2017 03 29
(210) 469682
(151) 2018 04 05
(441) 2017 07 10
(732) P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) ASPENA
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki
dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, wózki na zakupy,
wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub cztero‑
kołowe, przyczepy jako pojazdy, przyczepki do przewożenia dzieci,
koła do pojazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako
sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów, w tym do wóz‑
ków dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria
do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki
bagażowe do pojazdów, w tym do wózków dziecięcych i rowerów,
siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe
przeciwdeszczowe i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokry‑
cia wózków dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki bezpie‑
czeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeń‑
stwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do
wózków dziecięcych, 35 agencje importowo‑eksportowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama on‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy
telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy
towarów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, wózków,
wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa
dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do
wózków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez
Internet.
(111) 308920
(220) 2017 03 29
(210) 469686
(151) 2018 03 28
(441) 2017 07 10
(732) P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) BARLETTA
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki
dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, wózki na zakupy,
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wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub cztero‑
kołowe, przyczepy jako pojazdy, przyczepki do przewożenia dzieci,
koła do pojazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako
sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów, w tym do wóz‑
ków dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria
do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki
bagażowe do pojazdów, w tym do wózków dziecięcych i rowerów,
siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe
przeciwdeszczowe i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokry‑
cia wózków dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki bezpie‑
czeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeń‑
stwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do
wózków dziecięcych, 35 agencje importowo‑eksportowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama on‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy
telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy
towarów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, wózków,
wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa
dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do
wózków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez
Internet.

(111) 308921
(220) 2017 03 31
(210) 469809
(151) 2018 04 18
(441) 2017 08 07
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) TWÓRCA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, ciemnoróżowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.03.04, 26.05.10
(510), (511) 35 organizacja i zarządzanie programem twórczości
wewnętrznej, w tym wynalazczej, zarządzanie projektami pracow‑
niczymi, pobudzanie innowacji pracowniczej, pobudzanie twór‑
czości pracowniczej, administrowanie i zarządzanie programem
dla pracowników, prowadzenie kampanii reklamowych w środkach
masowego przekazu
‑zewnętrznych i wewnętrznych, dystrybucja
materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporzą‑
dzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie
zbiorami danych w komputerowych bazach danych, reklama, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie
i rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi,
tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi
także świadczone online, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumen‑
tom, gromadzenie na stronach internetowych na rzecz osób trzecich
ilustracji i tekstów reklamowych, promocyjnych lub pozwalających
osobom trzecim na swobodne kupowanie, prowadzenie kampanii
reklamowych w środkach masowego przekazu, 38 usługi ogłoszeń
elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, gromadzenie na
stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów,
rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali kompu‑
terowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych,
łączność elektroniczna,, 41 organizowanie i prowadzenie wykładów,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie przedstawień,
organizowanie koncertów, organizowanie uroczystości, organizo‑
wanie zawodów, organizowanie rozrywki, organizowanie kwizów,
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organizowanie balów, organizowanie gali, organizowanie imprez
tanecznych, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
konkursów dla pracowników, organizowanie widowisk i wydarzeń
muzycznych, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie
pokazów i widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie konkur‑
sów w celach edukacyjnych i rozrywkowych.

(111) 308922
(220) 2013 10 25
(151) 2018 02 15
(441) 2014 02 03
(732) PAPAYA FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PAPAYA YOUNG DIRECTORS
(540)

(210) 420809

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy, czarny, biały, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, studia filmowe, fotogra‑
fie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, kompute‑
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], pisanie scena‑
riuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, postsynchronizacja,
pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produk‑
cja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, realizacja i wystawianie spek‑
takli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do fil‑
mów, usługi studiów filmowych, usługi studiów nagrań, telewizyjne
programy rozrywkowe, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinemato‑
graficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi w zakresie kompozycji
muzycznych, organizowanie i obsługa kongresów, sympozjów, semi‑
nariów, konkursów, loterii, przyjęć i zjazdów, organizowanie balów,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie wystaw z dzie‑
dziny kultury lub edukacji.
(111) 308923
(220) 2016 05 30
(210) 457093
(151) 2016 11 02
(441) 2016 07 18
(732) CENTRUM MEDYCZNE KORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubaczów, PL.
(540) KORMED
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 03.11.01, 03.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, ba‑
dania biologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie ko‑
smetologii, 44 usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia,
profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, konsul‑
tacje lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych, usłu‑
gi stomatologiczne, usługi związane z wykonywaniem zabiegów
regeneracyjno‑rehabilitacyjnych, usługi związane z wykonywaniem
zabiegów terapeutycznych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fi‑
zykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi ga‑
binetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium,
sauna fińska, łaźnia parowa błotna, grota solna, opieka pielęgniar‑
ska, opieka medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki
zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady
w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi sanatoryjne,
usługi terapeutyczne, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdro‑
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wiskowych, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania
leków recepturowych, masaż.

(111) 308924
(220) 2016 08 23
(210) 460594
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 11
(732) RADZIEJEWSKA‑CHOMA IWONA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Warszawa, PL.
(540) SASKA CLINIC
(510), (511) 5 aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, al‑
dehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów far‑
maceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów
farmaceutycznych, aminokwasy do celów medycznych, anestetyki,
antybiotyki, wata antyseptyczna, balsamiczne preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe,
białko do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów
‑medycznych, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, bizmut
do celów farmaceutycznych, borowina lecznicza, brom do celów
farmaceutycznych, celuloza do celów farmaceutycznych, etery ce‑
lulozowe do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do ce‑
lów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycz‑
nych, chemiczno
‑farmaceutyczne preparaty, cukier do celów
medycznych, amalgamaty dentystyczne, cementy dentystyczne,
dentystyczne materiały do odcisków, detergenty do celów me‑
dycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, eliksiry, enzymatyczne pre‑
paraty do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych,
enzymy do celów medycznych, estry do celów farmaceutycznych,
etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceu‑
tycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów
farmaceutycznych, galusowy‑kwas do celów farmaceutycznych,
gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, glukoza do celów
medycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów
leczniczych, do celów leczniczych, gurjunowy balsam do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne bandaże, higroskopij‑
na wata, hydrastyna, hydrastynina, implanty chirurgiczne, jod do
celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodo‑
form, jodyna, kauczuk do celów dentystycznych, kleje do protez
dentystycznych, kostny cement do celów chirurgicznych i ortope‑
dycznych, środki tamujące krwawienia, kwasja do celów medycz‑
nych, kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery dentystyczne, le‑
cytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do celów
stomatologicznych, leki pomocnicze, lotony do celów farmaceu‑
tycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, mastyksy denty‑
styczne, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, melisowa
woda do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farma‑
ceutycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów lecz‑
niczych, napoje lecznicze, octany do celów farmaceutycznych,
oczyszczające środki, odczynniki chemiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty do odymiania do celów medycz‑
nych, okłady, oleje lecznicze, olejek terpentynowy do celów farma‑
ceutycznych, opaski higieniczne, opatrunkowe materiały, opatrun‑
kowe materiały chirurgiczne, peptony do celów farmaceutycznych:
pigułki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny farmaceutyczne,
pomady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystycz‑
ne, potas do celów medycznych, środki do oczyszczania powietrza,
środki do odświeżania powietrza, przeciwbólowe środki, samo‑
przylepne plastry, siarkowe laseczki do dezynfekcji, słód do celów
farmaceutycznych, sodowe sole do celów leczniczych, sole do ce‑
lów medycznych, sole wód mineralnych, sporysz do celów farma‑
ceutycznych, preparaty do sterylizacji, stopy metali szlachetnych
do celów dentystycznych, ścierne materiały do celów dentystycz‑
nych, tabletki do celów farmaceutycznych, taśmy samoprzylepne
do celów medycznych, termalna woda, terpentyna do celów farma‑
ceutycznych, tkaniny chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, tłusz‑
cze do celów medycznych, trzeźwiące sole, uśmierzające środki,
produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, wata do ce‑
lów leczniczych, wata do celów medycznych, węgiel drzewny do
celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycz‑
nych, witaminowe preparaty, woda utleniona do celów medycz‑
nych, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody
mineralne do celów leczniczych, wodzian chloralu do celów farma‑
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ceutycznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych,
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty ułatwiające ząbko‑
wanie, materiały do plombowania zębów, zioła lecznicze, stopy
dentystyczne ze złota, żelatyna do celów medycznych, żrące sub‑
stancje do celów farmaceutycznych, 10 aerozole do celów medycz‑
nych, środki do akupunktury, urządzenia do analizy do celów me‑
dycznych, aparatury do anestezjologii, aparaty do masażu
wibracyjnego, aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, bańki lekar‑
skie, aparatura i instrumenty chirurgiczne, przyborniki na instrumen‑
ty chirurgiczne, defibrylatory, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy,
przyrządy do fizykoterapii, fotele lekarskie i dentystyczne, gastrosko‑
py, gąbki chirurgiczne, urządzenia do gimnastyki leczniczej, gorsety
brzuszne, gorsety do celów leczniczych, hematometry, igły do aku‑
punktury, igły do celów medycznych, implanty z materiałów synte‑
tycznych inhalatory, inkubatory medyczne, irygatory do celów me‑
dycznych, kaniule, wenflony, klamry chirurgiczne, kompresory,
aparatura do analizy krwi, kroplomierze do celów leczniczych, kro‑
plomierze do celów medycznych, kule inwalidzkie, lampy dla celów
leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych, lasery do ce‑
lów medycznych, lusterka stosowane w chirurgii, łóżka specjalnie
skonstruowane do celów leczniczych, łyżki do leków, aparaty do
masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, maski anestezjolo‑
giczne, maski stosowane przez personel medyczny, meble specjal‑
ne do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, przy‑
rządy do naciągania, nici chirurgiczne, noże chirurgiczne, nożyce
chirurgiczne, ochraniacze na palce do celów medycznych, aparaty
do sztucznego oddychania, odzież specjalna używana w salach
operacyjnych, opaski gipsowane, artykuły ortopedyczne, pasy do
celów leczniczych, pasy do celów leczniczych, elektryczne, pasy or‑
topedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy pępkowe,
sztuczne piersi, piły do celów chirurgicznych, wkładki do butów
przeciw płaskostopiu, podtrzymujące opaski, poduszki nadmuchi‑
wane do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, po‑
duszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, pojemniki
do aplikowania leków, pojemniki na odpady pochodzenia medycz‑
nego, pompy do celów medycznych, pończochy elastyczne do ce‑
lów chirurgicznych, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorą‑
cego powietrza, promienie rentgenowskie do celów medycznych,
lampy rentgenowskie do celów medycznych, protezy, prześciera‑
dła chirurgiczne, prześcieradła sterylne chirurgiczne, przyborniki
dla chirurgów lub lekarzy innych specjalności, przyborniki na in‑
strumenty medyczne, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii,
przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów, radiologiczne
aparaty do celów medycznych, radiologiczne ekrany do celów me‑
dycznych, aparaty do reanimacji, rentgenogramy do celów me‑
dycznych, rentgenowskie aparaty do celów medycznych, respirato‑
ry do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych,
rękawice do masażu, rozpylacze do celów leczniczych, rurki drenu‑
jące do celów medycznych, skalpele, sztuczna skóra do celów chi‑
rurgicznych, aparaty do ochrony słuchu, słuchowe aparaty, soczew‑
ki do implantacji chirurgicznych, sondy do celów medycznych,
sondy, bandaże ortopedyczne na stawy, stetoskopy, stoły operacyj‑
ne, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do użytku me‑
dycznego, strzykawki podskórne, szyny, temblaki, urządzenia do
terapii galwanicznej, termoelektryczne kompresy, termometry do
celów medycznych, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi,
ultrafioletowe lampy do celów leczniczych, włosy sztuczne, iryga‑
tory do wstrzykiwania, igły do zszywania, materiały do zszywania,
pończochy przeciw żylakom, 35 badania marketingowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dzie‑
dzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, informacja handlo‑
wa, informacja o działalności gospodarczej, analiza kosztów, ma‑
szynopisanie, opinie, sondaże, poszukiwania w zakresie patronatu,
porównywanie cen, powielanie dokumentów, public relations, ra‑
chunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych: reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło‑
szeń reklamowych, analizy rynku, badania rynku, sekretarskie usłu‑
gi, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie
sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań rachunko‑
wych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, edycja tekstów, telewizyjna reklama, tworzenie tekstów re‑
klamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
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reklamowych, kreowanie wizerunku, wynajmowanie nośników re‑
klamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa‑
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach handlo‑
wych lub reklamowych, wystawy handlowe, wywiad gospodarczy,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne,
44 aromaterapia, dentystyka, fizykoterapia, implantacja włosów,
leczenie, masaż, medyczne kliniki, opieka pielęgniarska, medyczna,
opieka zdrowotna, ortodoncja, placówki opieki medycznej, nieho‑
spitalizacyjne, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, porady
w zakresie farmakologii, szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie
leków recepturowych, wszczepianie implantów.

(111) 308925
(220) 2015 10 20
(210) 448293
(151) 2018 04 19
(441) 2016 01 18
(732) GALERIA KIELCE‑PROJEKT ECHO‑109 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ‑SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) ECHO GALERIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalen‑
darze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, mate‑
riały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów
handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla ce‑
lów promocji działalności centrów handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 35 reklama: rozpowszechnianie
materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, wy‑
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządza‑
nie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biu‑
rowym, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej w ramach działalności centrów handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wyna‑
jem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlo‑
wych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach
działalności usługi w zakresie działalności centrów handlowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności cen‑
trów handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności centrów handlowych,
wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności centrów
handlowych.
(111) 308926
(220) 2015 10 20
(210) 448286
(151) 2018 04 20
(441) 2016 01 18
(732) OUTLET PARK‑PROJEKT ECHO‑126 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) outlet park SZCZECIN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.22
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalen‑
darze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, mate‑
riały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów
handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla ce‑
lów promocji działalności centrów handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji
działalności centrów handlowych, ubrania w tym koszule, bluz‑
ki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności
centrów handlowych, 35 reklama: rozpowszechnianie materiałów
reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, wynajmowa‑
nie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym,
marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go‑
spodarczej w ramach działalności centrów handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wyna‑
jem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlo‑
wych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach
działalności usługi w zakresie działalności centrów handlowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowa‑
nie sal na posiedzenia w ramach działalności centrów handlowych,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności centrów handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack
bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności cen‑
trów handlowych.

(111) 308927
(220) 2017 03 15
(210) 468897
(151) 2017 10 24
(441) 2017 06 26
(732) EKO WTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EKO PIEC RUSZTOWY EKO WTE
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 piece [urządzenia grzewcze], 39 dystrybucja energii,
dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, zaopatrywanie
w wodę, 40 niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów,
sortowanie odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], spala‑
nie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie],
wytwarzanie energii.
(111) 308928
(220) 2017 03 15
(210) 468899
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 26
(732) EKO WTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EKO WASTE to ENERGY
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 piece [urządzenia grzewcze], 39 dystrybucja energii,
dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, zaopatrywanie
w wodę, 40 niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów,
sortowanie odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], spala‑
nie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie],
wytwarzanie energii.
(111) 308929
(220) 2017 04 27
(210) 471067
(151) 2018 04 19
(441) 2017 12 27
(732) GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) KOCHAM POLSKĘ KUPUJĘ W POLSKICH SKLEPACH
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 24.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące sprzedaż następujących towarów: mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cu‑
kier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do
pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, produkty rol‑
ne, ogrodnicze oraz leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny
i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy, artykuły do mycia i czyszczenia oraz kosmetyki,
środki higieniczne oraz dezynfekujące, przyrządy dla gospodarstwa
domowego, sprzęt elektroniczny i artykuły elektryczne, taśmy i płyty
kompaktowe z nagraną muzyką, prasa, artykuły dla palących, tytoń,
papierosy, zapalniczki, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie
sponsorowanych powierzchni reklamowych, usługi grupowania na
rzecz osób trzecich towarów spożywczych, napojów alkoholowych
i towarów codziennego użytku z branż artykułów: gospodarstwa
domowego, kosmetycznych, do utrzymania czystości, chemii użyt‑
kowej, papierniczych, biurowych, pamiątkarskich, fotograficznych,
prasowych, sportowych i rozrywkowych, tekstylnych i odzieżowych,
elektrycznych, elektronicznych i informatycznych oraz dla palaczy,
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, prowadzenie
sklepów i hurtowni z tymi towarami.
(111) 308930
(220) 2017 10 05
(210) 477333
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) DRASZCZYK ARKADIUSZ ADAM, Poznań, PL.
(540) Suchar Codzienny
(510), (511) 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do
pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych,
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcion‑
ki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy,
mapy geograficzne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, za‑
bawki, artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne, 35 usługi w zakre‑
sie wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach kompute‑
rowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach
danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, inter‑
netowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni,
w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzę‑
tu elektronicznego, programów komputerowych, usługi w zakresie
sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie
rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie
pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi w za‑
kresie systematyzacji komputerowych baz danych, usługi w zakresie
komputerowego zarządzania plikami, usługi ogłoszeń elektronicz‑
nych w zakresie reklamy, usługi w zakresie wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych, 38 usługi w zakresie przesyłania infor‑
macji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali kom‑
puterowych i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usłu‑
gi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute‑
ra, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi
w zakresie przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej,
usługi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewi‑
zyjnych i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu
informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radio‑
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wej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, 41 organizacja widowisk
rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organiza‑
cja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, te‑
lewizji, Internetu, usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie
on‑line, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, progra‑
mach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi
automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wy‑
branym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagranio‑
wego, filmowego, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych i/
lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estrado‑
wych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, udostępnianie programów
telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów
za pośrednictwem sieci informatycznych on‑line w czasie wybranym
przez odbiorcę.

(111) 308931
(220) 2017 07 25
(210) 474554
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) NAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) NAP
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, preparaty za‑
pachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe,
kadzidełka, środki odświeżające powietrze [zapachowe], 4 świece,
świece okolicznościowe, świece zapachowe, świeczki, 11 urządzenia
oświetleniowe, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz,
osprzęt oświetleniowy, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie dekoracyj‑
ne, klosze do lamp [kominki], abażury do lamp, szklane osłony na lam‑
py, lampiony elektryczne, dyfuzory powietrza, dyfuzory nawadniające
kropelkowe [urządzenia nawadniające], 20 meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, meble tapicerowane, meble sypialne, meble ku‑
chenne, meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble na miarę (do zabu‑
dowy), meble biurowe, meble ogrodowe, łóżka, materace, poduszki,
pościel, oprócz bielizny pościelowej, lustra [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 gospodarstwa domowego, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby porcelanowe, po‑
jemniki do użytku domowego lub kuchennego, ścierki, doniczki do ro‑
ślin, ozdobne donice szklane, doniczki ozdobne z porcelany, ozdobne
donice ceramiczne, pojemniki na kwiaty, szkło ozdobne, ozdoby cera‑
miczne, artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, dzieła sztuki
z porcelany, terakoty i szkła, 24 pościel, bielizna pościelowa i koce, bie‑
lizna stołowa, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], kapy na łóżka,
narzuty na łóżka, zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych,
ozdobne poszewki na poduszki, ręczniki, kuchenne ręczniki [tekstyl‑
ne], serwetki tekstylne, dekoracyjne tekstylne serwety na stół, obrusy
tekstylne, 27 dywany, chodniki i maty, wykładziny podłogowe [dywa‑
ny], dywaniki łazienkowe, kilimy dekoracyjne, wycieraczki pod drzwi
z materiałów tekstylnych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy‑
posażeniem domu, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi świad‑
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, organizowanie wystaw i pokazów towarów w celach handlowych
i reklamowych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów detalicznych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
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 pro‑
jektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie.
(111) 308932
(220) 2017 10 02
(210) 477164
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BUDZINSKI MICHAŁ OBUD, Grodzisk Wielkopolski, PL.
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(540) OBUD
(510), (511) 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie bu‑
dynków i innych konstrukcji, instalowanie materiałów izolacyjnych
w budynkach, na dachu i w konstrukcjach, usługi w zakresie remon‑
tów budynków, nadzór budowlany, instalacja urządzeń sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych, i wentylacyjnych, budowa dróg
i placów.
(111) 308933
(220) 2017 07 21
(210) 474433
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) AS 4finance, Ryga, LV.
(540) Monetago.pl
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 308934
(220) 2017 10 04
(210) 477301
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) TUPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LEDEXA
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski,
fioletowy, czarny
(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 stateczniki, urządzenia sterujące oświetleniem, świa‑
tłowody, czujniki światłowodowe, sterowniki LED, diody świecą‑
ce, czujniki położenia LED, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, 11 oświetlenie elektryczne, elektro‑
luminescencyjne źródła światła, oświetlenie nastrojowe LED, oświe‑
tlenie typu LED zewnętrzne, elektryczne instalacje oświetleniowe,
oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, przemysłowe
oprawy oświetleniowe, elektryczne oświetlenie światłowodowe,
elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne systemy oświe‑
tlenia szynowego, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyj‑
nego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elementy
elektrycznej instalacji oświetleniowej, instalacje oświetleniowe,
iluminatory światłowodowe, lampy elektryczne, latarki, latarki LED,
neonowe lampy oświetleniowe, reflektory, świece LED, świetlówki,
urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyj‑
nych [LED], urządzenia oświetleniowe.
(111) 308935
(220) 2017 08 24
(210) 475732
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) GARDEN CITY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GCD Garden City Development
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo.
(111) 308936
(220) 2012 11 30
(210) 407572
(151) 2017 05 16
(441) 2013 03 18
(732) CIOCH SEBASTIAN NAUKA JAZDY AUTO PRESTIŻ, Gryfino, PL.
(540) nauka jazdy AUTO PRESTIŻ
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.02
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(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia kursów na prawo
jazdy w zakresie umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicz‑
nych, prowadzenie jazd doszkalających, szkolenia dla zawodowych
kierowców, szkolenia okresowe w zakresie prawa jazdy.

(111) 308937
(220) 2016 10 12
(210) 462584
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) MAX HARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAX HARTER
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy‑
daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycz‑
nej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automat
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usłu‑
gi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 308938
(220) 2016 11 07
(210) 463597
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) BOJAROWSKA MAŁGORZATA P.P.H.U., Włocławek, PL.
(540)
(540)

(531) 11.01.13
(510), (511) 29 panierowane: mięsa w tym drobiowe, ryby i sery
twarde.
(111) 308939
(220) 2016 12 20
(210) 465468
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) FOD 1865
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 15.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, piły (maszyny), podajniki
(części maszyn), stoły do pił, obrabiarki, obudowy (części maszyn),
osłony maszyn, frezarki .
(111) 308940
(220) 2017 02 06
(210) 467175
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑USŁUGOWE METAL‑HURT
DOROTA RAFIŃSKA BOŻENA WESOŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) VERTISSO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
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(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, baterie kranowe, baterie pryszni‑
cowe, natryski, umywalki łazienkowe, zlewozmywaki.

(111) 308941
(220) 2017 02 16
(210) 467662
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) PANSNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Włocławek, PL.
(540) Chyży Chips
(510), (511) 29 batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony
na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów,
chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy sojowe,
chipsy warzywne, chipsy z jarmużu, chipsy z juki, chipsy ziemniacza‑
ne, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane
w postaci przekąsek, czipsy z manioku, czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, krążki z cebuli, krakersy głogowe, krakersy rybne, liofilizowa‑
ne warzywa, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri‑dofu], liofilizowane
mięso, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych,
mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów
przetworzonych, mieszanki serowe, mieszanki warzywne, migdały
przetworzone, migdały spreparowane, nasiona przetworzone, nasio‑
na jadalne, nasiona słonecznika przetworzone, orzechy aromatyzo‑
wane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane,
orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy
łuskane, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy przetwo‑
rzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orze‑
chy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne
przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki arachidowe
przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, owoce aromatyzo‑
wane, owoce glazurowane, owoce lukrowane, owoce przetworzone,
paluszki serowe, pestki plantanów, przetworzone, pestki słonecznika
przetworzone, płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki suszonej ryby
[kezuri‑bushi], płatki tuńczyka bonito gotowane, wędzone i następ‑
nie suszone [katsuo‑bushi], płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, płatki
ziemniaczane, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne,
preparowane orzechy włoskie, produkty z suszonych owoców, prze‑
kąski na bazie mięsa, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owo‑
ców, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na
bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przeką‑
ski z owoców, przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski ziemnia‑
czane, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, socze‑
wica suszona, suche nasiona roślin strączkowych, sułtanki, suszona
papaja, suszone daktyle, suszone figi, suszone mięso, suszone orze‑
chy, suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone persymony
[got‑gam], suszone truskawki, suszony ananas, suszony durian, suszo‑
ny jadalne trzęsaki morszczynowate, warzywa liofilizowane, warzywa
preparowane, warzywa przetworzone, warzywa suszone, wiórki ko‑
kosowe, ziemniaki, przetworzone, 30 ryż, ryż łuskany, ryż, tapioka, ryż
aromatyzowany, ryż błyskawiczny, gotowy ryż, ryż prażony, ryż peł‑
noziarnisty, wzbogacony, ryż smażony, ryż mieszanki ryżu, krakersy
ryżowe, mąka ryżowa, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, wafle ryżowe,
ciasteczka ryżowe, ryżowe vermicelli, sztuczny ryż [niegotowany],
wzbogacony ryż [niegotowany], suszony gotowany ryż, śniadaniowe
płatki ryżowe, ciastka ryżowe [senbei], przetworzona komosa ryżowa,
onigiri [kulki ryżowe], naturalny ryż [przetworzony] spożywczy, pro‑
dukty żywnościowe z ryżu, dania na bazie ryżu, płatki z naturalnego
ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane z ryżu, smażone
ciastka ryżowe [topokki], gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż,
ciastka z ryżu prasowanego (mochi), wyciskane produkty spożywcze
z ryżu, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski na bazie wafli
ryżowych, potrawy składające się głównie z ryżu, przekąski składają‑
ce się głównie z ryżu, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), pla‑
cek ryżowy w kształcie półksiężyca [songpyeon], dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest ryż, słodkie ciastka z prasowanego ryżu
(mochi‑gashi), dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie
ryż, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi).
(111) 308942
(220) 2017 02 16
(210) 467665
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) PANSNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Włocławek, PL.
(540) Chyży Ryż
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(510), (511) 30 ryż, ryż łuskany, ryż, ryż aromatyzowany, ryż błyska‑
wiczny, gotowy ryż, ryż prażony, ryż pełnoziarnisty, wzbogacony, ryż
smażony, ryż mieszanki ryżu, krakersy ryżowe, mąka ryżowa, chipsy
ryżowe, chrupki ryżowe, wafle ryżowe, ciasteczka ryżowe, ryżowe
vermicelli, sztuczny ryż [niegotowany], wzbogacony ryż [niegoto‑
wany], suszony gotowany ryż, śniadaniowe płatki ryżowe, ciastka
ryżowe [senbei], przetworzona komosa ryżowa, onigiri [kulki ryżo‑
we], naturalny ryż [przetworzony] spożywczy, produkty żywnościo‑
we z ryżu, dania na bazie ryżu, płatki z naturalnego ryżu, przekąski
na bazie ryżu, przekąski wykonane z ryżu, smażone ciastka ryżowe
[topokki], gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, ciastka z ryżu
prasowanego (mochi), wyciskane produkty spożywcze z ryżu, prze‑
kąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski na bazie wafli ryżowych,
potrawy składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głów‑
nie z ryżu, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), placek ryżowy
w kształcie półksiężyca [songpyeon], dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi
‑ gashi), dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi).

(111) 308943
(220) 2017 03 21
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) BOJARSKI MAX, Warszawa, PL.
(540) EDUVOLUTION
(540)

(210) 469200

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.01, 26.03.10
(510), (511) 9 towary: audiobooki‑książki mówione, e‑booki‑książki
w formie elektronicznej na nośnikach informatycznych, interfejsy
komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne‑do nauczania, 16 towary:
czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, pu‑
blikacje drukowane, książki, podręczniki, 41 informacja o edukacji,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, nauczanie indy‑
widualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia‑
łem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów‑szkolenie, pu‑
blikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek
i czasopism, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty‑nauczanie.
(111) 308944
(220) 2017 04 24
(210) 470819
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Marsh.mallows Grill i love grill BELGIUM
PRODUCT
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, pomarańczowy, różowy, żółty,
szary, biały
(531) 01.01.02, 04.05.03, 01.15.05, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do
żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawo‑
we, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy‑
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pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjo‑
we [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi
[przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym
sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, plac‑
ki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmięk‑
czania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł‑
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na‑
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin
strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do
celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego
[przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do
pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przypra‑
wy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa‑
łatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy].
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(111) 308945
(220) 2017 04 24
(210) 470822
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Riviera
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do
żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawo‑
we, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjo‑
we [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi
[przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym
sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, plac‑
ki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmięk‑
czania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł‑
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na‑
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin
strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do
celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego
[przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do
pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przypra‑
wy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa‑
łatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
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spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy].

(111) 308946
(220) 2017 04 24
(210) 470823
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Elegance
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do
żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawo‑
we, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjo‑
we [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi
[przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym
sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, plac‑
ki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmięk‑
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czania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł‑
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na‑
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin
strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do
celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego
[przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do
pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przypra‑
wy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa‑
łatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy].

(111) 308947
(220) 2017 04 24
(210) 470828
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Truff
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do
żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawo‑
we, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
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kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjo‑
we [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi
[przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym
sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, plac‑
ki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmięk‑
czania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł‑
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na‑
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin
strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do
celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego
[przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do
pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przypra‑
wy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa‑
łatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy].

(111) 308948
(220) 2017 04 24
(210) 470830
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Ocean Story
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do
żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawo‑
we, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
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na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjo‑
we [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi
[przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym
sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, plac‑
ki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmięk‑
czania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł‑
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na‑
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin
strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do
celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego
[przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do
pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przypra‑
wy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa‑
łatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy], .

(111) 308949
(220) 2017 04 24
(210) 470832
(151) 2017 09 25
(441) 2017 06 05
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Brut
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do
żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawo‑
we, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
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do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjo‑
we [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi
[przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym
sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, plac‑
ki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmięk‑
czania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł‑
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na‑
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin
strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do
celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego
[przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do
pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przypra‑
wy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa‑
łatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy].

(111) 308950
(220) 2017 04 24
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Golden Nut

(210) 470835
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(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty‑preparaty do żyw‑
ności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinar‑
nych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przypra‑
wa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie czekola‑
dy, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte),
pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie
musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz,
piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki
kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania
mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas,
propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, prze‑
kąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przypra‑
wy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche,
ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strącz‑
kowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów
kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przy‑
prawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do
celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pie‑
czenia], sojowa mąka, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy],
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałat‑
kowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
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ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy].

(111) 308951
(220) 2017 04 24
(210) 470847
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Gold
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty‑preparaty do żyw‑
ności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinar‑
nych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przypra‑
wa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie czekola‑
dy, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte),
pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie
musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz,
piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki
kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania
mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas,
propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, prze‑
kąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przypra‑
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wy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche,
ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strącz‑
kowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów
kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przy‑
prawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do
celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pie‑
czenia], sojowa mąka, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy],
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałat‑
kowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy].

(111) 308952
(220) 2017 04 24
(210) 470850
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM with Love
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty‑preparaty do żyw‑
ności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinar‑
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nych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przypra‑
wa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie czekola‑
dy, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte),
pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie
musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz,
piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki
kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania
mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas,
propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, prze‑
kąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przypra‑
wy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche,
ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strącz‑
kowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów
kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przy‑
prawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do
celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pie‑
czenia], sojowa mąka, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy],
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałat‑
kowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy].

(111) 308953
(220) 2017 06 12
(210) 472852
(151) 2017 11 06
(441) 2017 07 17
(732) ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1, Jenkowice, PL.
(540) Herbbata
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, inne napoje
bezalkoholowe.
(111) 308954
(220) 2017 06 12
(210) 472854
(151) 2017 11 06
(441) 2017 07 17
(732) ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1, Jenkowice, PL.
(540) SeniorVita
(510), (511) 5 suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 308955
(220) 2012 10 26
(210) 406300
(151) 2018 03 05
(441) 2013 02 04
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) topex
(510), (511) 3 płótno ścierne, polerujące i szmerglowe, siatki ścierne,
krążki do polerowania, kamienie szlifierskie, środki do szlifowania,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do
polerowania, papier polerujący, środki czyszczące do rąk do usuwa‑
niu silnych zabrudzeń, smarami, tłuszczami, olejami, sadzą, pyłem
węglowym, farbami, smołą, klejami, pasty BHP, kamień polerski, kre‑
da malarska, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, kreda czyszcząca, materiały ścierne, wosk do
parkietów, preparaty do udrażniania rur, płyny do spryskiwaczy szyb,
preparaty do czyszczenia tapet, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, mydła, żele i płyny do mycia, środki an‑
tybakteryjne, preparaty przeciwgrzybiczne, 12 wozy, wózki, wózki
wahadłowe, wózki bagażowe, wózki bębnowe do węży elastycznych,
wózki na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki
używane do sprzątania, pojazdy i części zamienne do pojazdów za‑
warte w klasie 12, urządzenia służące do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub w wodzie, amortyzatory do samochodów, amorty‑
zatory zawieszenia w pojazdach, środki antypoślizgowe do opon sa‑
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mochodowych, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, bagażni‑
ki do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń samochodów,
bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, ciężarki do wyważania kół
pojazdów, czopy do osi pojazdów, dachy opuszczane w samocho‑
dach, zestawy do reperacji dętki, zestawy narzędzi do reperacji dętki,
łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji dętki, dzwonki do ro‑
werów, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów, obwody
hydrauliczne do pojazdów, uszczelki przylepne z kauczuku do napra‑
wy dętek, kierownice pojazdów, kierownice rowerów, kierunkowska‑
zy do pojazdów, klaksony do pojazdów, szczęki, kołpaki, klocki ha‑
mulcowe do pojazdów, kolce do opon, ogumienie do kół do
pojazdów, napinacze do szprych do pojazdów, koła do pojazdów,
obręcze kół pojazdów, piasty kół pojazdów, szprychy kół pojazdów,
korki do zbiorników paliwa w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy
przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy sterownicze do
pojazdów lądowych, łańcuchy transmisyjne do pojazdów lądowych,
markizy samochodowe, maski silników samochodowych, mechani‑
zmy napędowe do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojaz‑
dów lądowych, napinacze do szprych do kół, obudowy części pojaz‑
dów lądowych, inne niż silników, ogumienie, okładziny szczęk
hamulcowych do pojazdów, opony, wentyle do opon pojazdów,
opony bezdętkowe do rowerów, osie do pojazdów, osłony do rowe‑
rów, pedały do rowerów, klapy do podnośników, poduszki powietrz‑
ne, pompy powietrzne do samochodów, ciężarki do wyważania kół
w pojazdach, klaksony do pojazdów, pokrowce na pojazdy, siedzenia
do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szyby do po‑
jazdów, pompki rowerowe, pompki nożne do kół, rowery, taczki,
wózki składane, części do rowerów, nagrzewnice samochodowe
elektryczne, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, siatki
bagażowe do pojazdów, kosze przystosowane do pojazdów jedno‑
śladowych, podpórki do pojazdów jednośladowych, pontony, urzą‑
dzenia przeciwodblaskowe do pojazdów, rolety, osłony przeciwsło‑
neczne do pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów
lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przerzutki do rowe‑
rów, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych,
siodełka, spojlery do pojazdów, zderzaki do pojazdów, wycieraczki,
złącza do pojazdów lądowych, 19 materiały budowlane niemetalo‑
we, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki
przenośne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, nieme‑
talowe konstrukcje, rury sztywne niemetalowe stosowane w budow‑
nictwie, budynki przenośne niemetalowe, siatki zbrojeniowe, ścien‑
ne okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe panele
ścienne, syntetyczne materiały podłogowe lub okładziny ścienne,
płyty ścienne z tworzyw sztucznych, maty ścienne, drzwi niemetalo‑
we, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalo‑
we, dźwigary niemetalowe, gips, glina, profile niemetalowe do
gzymsów, gzymsy niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty nie‑
metalowe, kształtowniki niemetalowe, ramy okienne niemetalowe,
szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne, z wyjątkiem stosowa‑
nego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, platformy podwodne niemetalowe,
podkłady niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe,
podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pod‑
pory niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, rusztowa‑
nia niemetalowe, dachowe rynny niemetalowe, stopnie schodów
niemetalowe, schody niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe,
ścianki szczelne niemetalowe, pokrycia niemetalowe ściany, ścienne
okładziny niemetalowe dla budownictwa, terakota, zaprawa budow‑
lana, znaki niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemecha‑
niczne, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstyl‑
ne, żaluzje niemetalowe, 20 stojaki do garderoby, kastry niemetalowe,
stoły warsztatowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, ima‑
dła warsztatowe niemetalowe, uchwyty [zaciski] do z tworzyw
sztucznych do kabli lub rur, nity, śruby, sworznie, trzpienie, zawiasy
niemetalowe, numery domów nieświecące, niemetalowe, tablice na
ogłoszenia, palety załadowcze i transportowe niemetalowe, kozły do
piłowania, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojem‑
niki na paliwo płynne niemetalowe, skrzynie [paki] niemetalowe,
stoły metalowe, meble, przemieszczalne regały do przechowywania,
stelaże niemetalowe (o ile platformy do podwieszania mogą być nie‑
metalowe), regały, stojaki do garderoby, kastry niemetalowe, skrzyn‑
ki uciosowe, skrzynki narzędziowe, zamknięcia niemetalowe, pojem‑
niki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do
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składowania i transportu, palety transportowe niemetalowe, palety
załadowcze niemetalowe, zaciski do kabli niemetalowe, niemetalo‑
we uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, imadła warsztato‑
we niemetalowe, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów dre‑
nażowych, osprzęt niemetalowy do mebli, dybie i kołki niemetalowe
do ścian, niemetalowe listwy, nity, podkładki, kapturki, kołnierze,
wkręty, nakrętki, kotwy, haki, śruby, uszczelki, zawiasy, niemetalowe
łączniki do zamocowań, kratki ochronne niemetalowe, kraty komin‑
kowe niemetalowe, niemetalowe rączki i rękojeści do narzędzi, półki
magazynowe, sworznie niemetalowe, zawory niemetalowe inne niż
części maszyn, odbojniki drzwiowe niemetalowe, przewietrzniki
z tworzywa sztucznego, tuleje siatkowe plastikowe, elementy złącz‑
ne, opaski zaciskowe z tworzyw sztucznych, krzyżyki dystansowe,
pojemniki z tworzyw sztucznych, materace pneumatyczne, zamki
nieelektryczne i niemetalowe, meble z tworzyw sztucznych, śpiwory,
meble kempingowe i turystyczne, posłania, koraliki na siedzenia, kli‑
ny do płytek ceramicznych z tworzywa sztucznego, części zamienne
z kauczuku do narzędzi, platformy do podwieszania pod sufitem (np.
do przechowywania sprzętu wodnego w garażu), szafy i organizery
z szufladami plastikowe, plastikowe regały, tablice narzędziowe do
wieszania narzędzi, czopy niemetalowe, dekoracje przestawne, dra‑
biny z drzewa lub tworzyw sztucznych, taśmy drewniane, klamki do
drzwi niemetalowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemeta‑
lowy do okien, pojemniki na paliwo płynne niemetalowe, kozły do
piłowania, zamknięcia do pojemników niemetalowych, pojemniki do
pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składo‑
wanie, transport], pokrowce na odzież, półki magazynowe, pręty do
mocowania chodników na schodach, przewijaki, pulpity [meble], ro‑
lety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, rolety we‑
wnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, rolki do zasłon, siedzenia me‑
talowe, siennik, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie [paki] z drewna
lub tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki na
zabawki, stoiska wystawowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły
warsztatowe, wózki meblowe, wywieszki, tabliczki z drewna lub two‑
rzyw sztucznych, zaciski niemetalowe do kabli, zaczepy niemetalo‑
we do szyn na ubrania, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasuwy
drzwiowe niemetalowe, zawiasy niemetalowe, 22 siatki do przecho‑
wywania towarów, zabezpieczenia ładunku niemetalowe zawarte
w tej klasie, niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy nieme‑
talowe do zabezpieczania ładunków, niemetalowe zawiesia do trans‑
portu ładunków, liny, sznurki, sznury, torby, torebki i worki do pako‑
wania, transportu i przechowywania materiałów, materiały
uszczelniające, spinacze elastyczne na bagażnik, hamaki, pasy do
transportu bagażu niemetalowe, namioty, sznury traserskie, sieci,
markizy, brezenty, materiały napawające, materiały uszczelniające,
liny holownicze do pojazdów, liny niemetalowe, niemetalowe nosi‑
dła do transportu ładunków, plandeki, pokrowce na pojazdy, taśmy
do związywania niemetalowe, uprzęże niemetalowe do przewożenia
ładunków, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem,
drabinki sznurowe.

(111) 308956
(220) 2013 04 15
(210) 413097
(151) 2018 03 07
(441) 2013 08 05
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus kwotoreduktor
(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
jako komunikatów oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarzą‑
dzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, dzia‑
łalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania in‑
formacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon i Internet,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie
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na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty
i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektro‑
niczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji,
magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, apa‑
raty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub
zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, kompute‑
ry, programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski,
taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magne‑
tycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem,
oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje
elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on‑line z kompute‑
rowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe
i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające
połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie kom‑
puterowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie
cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadaj‑
niki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable
elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty
i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefonicz‑
ne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria
do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów,
urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefonicz‑
ne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samocho‑
dach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby
i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przeno‑
szenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i ak‑
cesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste,
anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne
globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przy‑
rządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do
monitorowania (inne niż do monitorowania in‑vivo), aparaty radio‑
we, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do
testowania in‑vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycz‑
nych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojek‑
towany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych,
części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, apasz‑
ki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą‑
giewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządze‑
nia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słowni‑
kiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galante‑
ria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, kon‑
strukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany,
parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki,
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery,
potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, sza‑
liki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki,
t‑shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie,
wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znacz‑
ki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych artykułów, za
pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie., 36 usługi w zakresie:
pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez te‑
lefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet,
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
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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 obra‑
zu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informa‑
cyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyj‑
nych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzysta‑
niu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on‑line pole‑
gający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu infor‑
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umoż‑
liwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów
pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna‑sprzedaży,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, wykonywania umów, 41 usługi w zakresie nauczania
poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(111) 308957
(220) 2013 04 15
(210) 413101
(151) 2018 03 08
(441) 2013 08 05
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus mix
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu‑
cenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt prze‑
twarzający 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, elektryczne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kom‑
pilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
jako komunikatów oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kom‑
pilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności in‑
formacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, or‑
ganizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu
umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych,
internetowych i elektronicznych: aparaty i przyrządy łącznościowe
i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy,
wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji,
wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty
telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy elektro‑
niczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogra‑
mowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne
wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magne‑
tyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostar‑
czane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane
w trybie on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, opro‑
gramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym
modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych,
moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarcza‑
ne z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze
plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elek‑
tryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe
aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotele‑
foniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akce‑
soria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów,
urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne
zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach,
widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futera‑
ły przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mo‑
bilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elek‑
tronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie,
mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy
określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne
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(510), (511) 19 balustrady drewniane, drewniane konstrukcje altany,
boazeria drewniana, drewniane konstrukcje budowlane, budynki
drewniane przenośne, deski, drewno budwlane, drewno na profile,
drewno obrobione, drewno użytkowe, drzwi drewniane, ościeżnice
drewniane, elementy wykończeniowe drewniane, konstrukcyjne
elementy drewniane dla budownictwa, drewniane krokwie dacho‑
we, listwy drewniane, słupy drewniane, nadproża drewaniane, ramy
okienne drewniane, okiennice drewniane, okładziny drewniane, okna
drewniane, palisady drewniane, płoty drewniane, deski podłogowe,
schody drewniane, okna skrzynkowe drewniane, słupy drewniane,
stajnie z drewna, belki stropowe drewniane, szalówka drewniana,
ścianki działowe drewniane, ścienne okładziny drewniane, tarci‑
ca, wolnostojące drewniane konstrukcje chroniące przed słońcem,
drewniane wykończeniowe elementy dachów, 20 drewniane budy
dla zwierzat domowych, drabiny z drzewa, kweitniki drewniane, pa‑
lety załadowcze drewniane, psie budy, siedzenia drewniane, skrzynie
z drewna, drewniane blaty, drewniane stoły, stopnie‑schodki drew‑
niane, szyldy z drewna, 37 budownictwo, 40 obróbka drewna.

i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne
niż do monitorowania in‑vivo), aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in‑vivo), sy‑
gnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy
optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne
akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do
używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzę‑
tem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich
wyżej wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, balo‑
niki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylep‑
nych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki,
długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elek‑
troniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui
skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska,
galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkula‑
tory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, li‑
nijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki
i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompo‑
ny, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki,
sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsło‑
neczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla perso‑
nelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy,
torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien‑
ne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie inter‑
netowej 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, usługi w zakresie: rozpo‑
wszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności
radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, te‑
lefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radio‑
fonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez
Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat obsługi satelitów i przeka‑
zów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyła‑
nia 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 zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyj‑
nych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyj‑
nych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegają‑
cy na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiado‑
mości, usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu:
zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośred‑
nictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna‑sprzedaży, umów
kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków banko‑
wych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta banko‑
wego, wykonywania umów, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez
telefon, Internet, radio i telewizję.

(111) 308959
(220) 2014 12 03
(210) 436387
(151) 2018 03 23
(441) 2015 03 16
(732) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Alfalipon forte
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów lecz‑
niczych, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, die‑
tetyczne 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 leczniczych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów leczniczych, wyroby medyczne, materiały do leczenia zę‑
bów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty we‑
terynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, kosmetyki do celów medycz‑
nych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycznych,
płyny do celów medycznych, żele i oliwki do skóry do celów me‑
dycznych, maseczki do twarzy do celów medycznych, maseczki do
peelingu do celów medycznych, pudry po kąpieli do celów medycz‑
nych, pudry higieniczne do celów medycznych, mydła toaletowe do
celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów medycznych,
środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele) do celów
medycznych, preparaty do depilacji do celów medycznych, środki
przeciw poceniu do celów medycznych, środki do pielęgnacji wło‑
sów, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów medycznych,
środki do higieny intymnej do celów medycznych, środki do opalania
do celów medycznych, środki samoopalające do celów medycznych,
środki do rozjaśniania skóry do celów medycznych, środki przeciw
zmarszczkom do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do
ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty antycellulitowe
do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicz‑
nej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania
do celów medycznych, składniki kosmetyków redukujących tkankę
tłuszczową i cellulit do celów medycznych, dodatki odżywcze do ce‑
lów żywienia.

(111) 308958
(220) 2014 02 10
(210) 424693
(151) 2018 03 19
(441) 2014 05 26
(732) NOWAK ADAM ZAKŁAD OBRÓBKI DREWNA ZODAN,
Wysoka, PL.
(540) ZODAN.pl
(540)

(111) 308960
(220) 2015 02 26
(210) 439476
(151) 2018 03 20
(441) 2015 06 08
(732) KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA AKCYJNA,
Chorzów, PL.
(540) stobud
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 05.01.01, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy, szary
(531) 03.07.21, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekorato‑
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rów, drukarzy i artystów, 6 formy proszkowe dla malarzy metalowe,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki prze‑
nośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior‑
stwami handlowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
reklamowe, pośrednictwo handlowe w zakresie obrotu artykułami
przemysłowymi, pomoc w organizowaniu sieci handlowej, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu (sklepy internetowe on‑line), sprzedaż wysyłkowa i kata‑
logowa następujących towarów: materiały budowlane, urządzenia
i sprzęt budowlany, chemia budowlana, ceramika budowlana, farby,
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drew‑
no, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, metale
nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przeno‑
śne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne,
liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby
ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne,
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
rury elastyczne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, urządzenia do oświetla‑
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, przybory ku‑
chenne i gospodarstwa domowego, urządzenia kuchenne, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, wyposażenie łazienek, meble, ar‑
tykuły wyposażenia wnętrz, artykuły dekoracyjne, sprzęt i urządze‑
nia audio‑wizualne, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, torby, akcesoria skórzane, biżuteria, kosme‑
tyki, artykuły spożywcze, napoje, napoje alkoholowe, kwiaty, rośliny,
artykuły ogrodnicze, donice, książki, poradniki, czasopisma, artykuły
piśmienne, pudła, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka
i obrusy, kołdry, koce, pledy, kapy, poszewki, prześcieradła, pościel,
bielizna pościelowa, pokrycia na materace, kapy, ręczniki, ręczniki
kąpielowe, bielizna domowa, bielizna stołowa, serwetki, serwety,
zasłony, kotary, firanki, agencje importowo‑eksportowe, poszukiwa‑
nie partnerów handlowych, konsulting i doradztwo handlowe, pro‑
wadzenie obsługi handlowej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, organizowanie
sieci sprzedaży, zarządzanie i administrowanie działalnością handlo‑
wą, promocja sprzedaży, pokazy towarów, organizowanie targów,
organizowanie wystaw i ekspozycji w celach handlowych i/lub re‑
klamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, prezen‑
tacja oferty handlowej w Internecie, informacja handlowa, usługi
reklamowe i marketingowe, usługi dekoracji wystaw, 37 usługi bu‑
dowlane, naprawy: budynków, ogólnobudowlane, systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacji elektrycznych, sie‑
ci wodno‑kanalizacyjnych, gazowych i CO, instalacji budowlanych,
pieców, kotłów, szklarskie, szyb, okien, żaluzji i rolet, drzwi, dachów,
podłóg, ścian, stolarskie, budowlane, nawierzchni drogowych, wind,
pojazdów, maszyn i urządzeń, alarmów, komputerów i sprzętu kom‑
puterowego i urządzeń telekomunikacyjnych,, usługi instalacyjne
w zakresie: budownictwa, systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), instalacji elektrycznych, sieci wodno‑kanalizacyjnych,
gazowych i CO, instalacji budowlanych, pieców, kotłów, maszyn
i urządzeń, alarmów, komputerów i sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie, modernizacja i rozwój sprzętu oraz opro‑
gramowania komputerowego, usługi architektoniczne, usługi inży‑
nieryjne w zakresie: projektowania, budownictwa, urbanistyki, kon‑
strukcji, maszyn i urządzeń, projektowanie: budowlane, techniczne,
urbanistyczne, konstrukcji, pojazdów, maszyn i przyrządów, domów,
wnętrz, mebli, produktów, usługi dekoracji, aranżacji i projektowania
wnętrz, doradztwo budowlane, techniczne i architektoniczne, wzor‑
nictwo przemysłowe.

(111) 308961
(220) 2015 04 03
(210) 441046
(151) 2018 03 15
(441) 2015 07 20
(732) CUNNINGHAM LINDSEY HOLDING COÖPERATIE U.A.,
ROTTERDAM, NL.
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(540) LINDSEY
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, zarządzanie
organizacją działalności gospodarczej i doradztwo w zakresie eko‑
nomiki przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii marketingowych
i badań rynku, dostarczanie danych ekonomicznych i handlowo
‑biznesowych zawartych w bazie danych, zarządzanie badaniami
dotyczącymi szacowania szkód, usługi w zakresie prowadzenia księ‑
gowości i kalkulacji kosztów inwestycji, 36 usługi w zakresie ubez‑
pieczeń i usługi finansowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń i fi‑
nansów, doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe na
potrzeby zarządzania i oceny ryzyka, badania finansowe, w szczegól‑
ności w zakresie ustalania faktów i okoliczności związanych z ochroną
ubezpieczeniową, zakresem polisy ubezpieczeniowej oraz określe‑
niem wysokości szkody i odszkodowania, usługi finansowe związane
z przygotowywaniem kalkulacji, usługi w zakresie likwidacji szkód
i wyceny strat, wycena nieruchomości i przedsiębiorstwa, sporzą‑
dzanie raportów finansowych biegłych w zakresie napraw, prac
instalacyjnych i konserwacji, usługi przygotowywania badań i spra‑
wozdań finansowych, mianowicie kalkulacji wysokości strat i przygo‑
towywania związanych z nimi raportów szkód, 37 usługi budowlane,
informacje dotyczące budownictwa mieszkaniowego, budownictwa
handlowego i przemysłowego, napraw, prac instalacyjnych i konser‑
wacyjnych, 42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych
oraz ich rozwój, usługi projektowania badań naukowych i technicz‑
nych, usługi w zakresie przemysłowych analiz i badań, projektowanie
i rozwój oprogramowania komputerowego, komputerów i sprzętu
komputerowego, usługi testowania i badań w odniesieniu do utrzy‑
mywania (stanu) i jakości (funkcjonowania) budynków i budowli
oraz ich infrastruktury, usługi badań budowlanych, w szczególności
badań technicznych i testowania infrastruktury energetycznej i in‑
stalacji budynków, kontrola techniczna w odniesieniu do urządzeń
i infrastruktury energetycznej oraz instalacji energetycznych w bu‑
dynkach i budowlach, pomiary drgań, pomiary wysokości, pomiary
szerokości pęknięć, opracowywanie i wdrażanie metod kontroli na
potrzeby inspekcji budynków, doradztwo budowlane, doradztwo
w zakresie architektury, usługi badania kontroli jakości, w szczegól‑
ności informacji w zakresie jakości konstrukcji, budynków i budow‑
li, badania techniczne, w szczególności w zakresie ustalania faktów
i okoliczności związanych z przyczynami szkód, badania techniczne,
w szczególności w zakresie ustalania faktów i okoliczności związa‑
nych ze środkami zaradczymi mającymi na celu ograniczenie szkody,
sporządzanie raportów biegłych w zakresie budowy, kontrola tech‑
niczna i materiałowa, ekspertyzy techniczne odnoszące się do szkód
i sporządzanie ekspertyz technicznych po powstaniu szkody, usłu‑
gi przygotowywania badań i sprawozdań finansowych, mianowicie
kalkulacji wysokości strat i przygotowywania związanych z nimi ra‑
portów szkód, sporządzanie raportów technicznych biegłych w za‑
kresie napraw, prac instalacyjnych i konserwacji, 45 usługi prawne,
doradztwo prawne, także w zakresie szkód, zarówno za pomocą me‑
diów drukowanych, jak również w sposób elektroniczny, doradztwo
prawne dla pokrzywdzonych przez ubezpieczycieli, sporządzanie ra‑
portów biegłych w zakresie spraw prawnych, rozwiązywanie sporów,
usługi arbitrażu i mediacji.
(111) 308962
(220) 2015 04 03
(210) 441048
(151) 2018 03 15
(441) 2015 07 20
(732) CUNNINGHAM LINDSEY HOLDING COÖPERATIE U.A.,
ROTTERDAM, NL.
(540) CUNNINGHAM
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, zarządza‑
nie organizacją działalności gospodarczej i doradztwo w zakresie
ekonomiki przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii marke‑
tingowych i badań rynku, dostarczanie danych ekonomicznych
i handlowo‑biznesowych zawartych w bazie danych, zarządzanie
badaniami dotyczącymi szacowania szkód, usługi w zakresie pro‑
wadzenia księgowości i kalkulacji kosztów inwestycji, 36 usługi
w zakresie ubezpieczeń i usługi finansowe, doradztwo w zakresie
ubezpieczeń i finansów, doradztwo w sprawach finansowych, ana‑
lizy finansowe na potrzeby zarządzania i oceny ryzyka, badania fi‑
nansowe, w szczególności w zakresie ustalania faktów i okoliczności
związanych z ochroną ubezpieczeniową, zakresem polisy ubezpie‑
czeniowej oraz określeniem wysokości szkody i odszkodowania,
usługi finansowe związane z przygotowywaniem kalkulacji, usługi
w zakresie likwidacji szkód i wyceny strat, wycena nieruchomości
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i przedsiębiorstwa, sporządzanie raportów finansowych biegłych
w zakresie napraw, prac instalacyjnych i konserwacji, usługi przygo‑
towywania badań i sprawozdań finansowych, mianowicie kalkula‑
cji wysokości strat i przygotowywania związanych z nimi raportów
szkód, 37 usługi budowlane, informacje dotyczące budownictwa
mieszkaniowego, budownictwa handlowego i przemysłowego, na‑
praw, prac instalacyjnych i konserwacyjnych, 42 usługi w zakresie
badań naukowych i technicznych oraz ich rozwój, usługi projekto‑
wania badań naukowych i technicznych, usługi w zakresie przemy‑
słowych analiz i badań, projektowanie i rozwój oprogramowania
komputerowego, komputerów i sprzętu komputerowego, usługi
testowania i badań w odniesieniu do utrzymywania (stanu) i jako‑
ści (funkcjonowania) budynków i budowli oraz ich infrastruktury,
usługi badań budowlanych, w szczególności badań technicznych
i testowania infrastruktury energetycznej i instalacji budynków,
kontrola techniczna w odniesieniu do urządzeń i infrastruktury
energetycznej oraz instalacji energetycznych w budynkach i bu‑
dowlach, pomiary drgań, pomiary wysokości, pomiary szerokości
pęknięć, opracowywanie i wdrażanie metod kontroli na potrzeby
inspekcji budynków, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie
architektury, usługi badania kontroli jakości, w szczególności infor‑
macji w zakresie jakości konstrukcji, budynków i budowli, badania
techniczne, w szczególności w zakresie ustalania faktów i okoliczno‑
ści związanych z przyczynami szkód, badania techniczne, w szcze‑
gólności w zakresie ustalania faktów i okoliczności związanych ze
środkami zaradczymi mającymi na celu ograniczenie szkody, spo‑
rządzanie raportów biegłych w zakresie budowy, kontrola technicz‑
na i materiałowa, ekspertyzy techniczne odnoszące się do szkód
i sporządzanie ekspertyz technicznych po powstaniu szkody, usługi
przygotowywania badań i sprawozdań finansowych, mianowicie
kalkulacji wysokości strat i przygotowywania związanych z nimi ra‑
portów szkód, sporządzanie raportów technicznych biegłych w za‑
kresie napraw, prac instalacyjnych i konserwacji, 45 usługi prawne,
doradztwo prawne, także w zakresie szkód, zarówno za pomocą
mediów drukowanych, jak również w sposób elektroniczny, doradz‑
two prawne dla pokrzywdzonych przez ubezpieczycieli, sporządza‑
nie raportów biegłych w zakresie spraw prawnych, rozwiązywanie
sporów, usługi arbitrażu i mediacjii.

(111) 308963
(220) 2015 05 24
(210) 442845
(151) 2018 03 19
(441) 2015 08 31
(732) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MultiSport
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty nagrane
magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane
karty magnetyczne, elektroniczne lub kodowane, karty chipowe,
magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji,
elektroniczne karty płatnicze, karty inteligentne, czytniki kart eta‑
powych, elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia elek‑
troniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulato‑
rowe i kontrolno‑sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
płyty (dyski) z nagraniami, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, czytni‑
ki kodów kreskowych, 16 czeki, bony wartościowe, bony użytkowe,
karty kredytowe nie elektroniczne afisze, plakaty, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, bilety, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma, gazety formularze, kalendarze, kartki z ży‑
czeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, mapy, notatniki
notesy, papier w arkuszach, pióra wieczne, prospekty, skoroszyty
na dokumenty teczki na dokumenty wyroby z kartonu, karty do
zawiadomień, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie
ujęte w. innych klasach, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz‑
nego, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
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z wyjątkiem aparatów, 35 wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, zarządzanie pro‑
gramami lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów i programów motywa‑
cyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi
w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowy‑
mi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, badania rynku, badania
opinii publicznej, usługi zarządzania w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie w działalności handlowej, prace biurowe, 36 emisja
bonów wartościowych, emisja kart kredytowych, usługi w zakresie
wydawania voucherów, informacje finansowe, informacja o ubez‑
pieczeniach, usługi finansowe, obsługa kart debetowych, emisja kart
kredytowych, obsługa kart kredytowych, kredyty ratalne, operacje
finansowe, kredyty ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczenio‑
we, 41 usługi informacji o rekreacji, usługi klubowe, usługi klubów
zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, konkursów, kształcenie praktyczne, usługi
kultury fizycznej, organizowanie obozów sportowych, organizowa‑
nie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, seminariów, sym‑
pozjów, zjazdów, przyjęć, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie rozrywki, in‑
formacja o rozrywce, organizowanie zajęć sportowych i urządzeń
sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych, usługi związane
z organizacją wypoczynku, 42 administrowanie stronami kompute‑
rowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie systemów komputero‑
wych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje,
aktualizacja, konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożycza‑
nie oprogramowania komputerowego, programowanie kompute‑
rowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja danych przez programy komputerowe, instalacje i wypo‑
życzanie sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, w tym tworzenie i obsługa portali
internetowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracyjne, gastrono‑
miczne i cateringowe.

(111) 308964
(220) 2015 10 27
(210) 448580
(151) 2018 04 25
(441) 2016 02 01
(732) HEALTHY AGEING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OK SENIOR
(510), (511) 35 usługi zarządzania, administrowania i doradztwa
w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej i han‑
dlowej, przeprowadzanie audytów jakości, badanie rynku i opinii
publicznej, 41 edukacja, prowadzenie szkoleń i wydawanie certyfi‑
katów w zakresie opieki nad osobami starszymi, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej.
(111) 308965
(220) 2015 12 18
(210) 450661
(151) 2018 04 23
(441) 2016 03 29
(732) Citigroup Inc., New York, US.
(540) CITI PREMIER
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie programami
motywacyjnymi z nagrodami oraz związanymi z wykupem poprzez
dystrybucję nagród dla użytkowników kart kredytowych i kart debe‑
towych oraz usług bankowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez programy lojalnościowe, programy z nagrodami
oraz programy związane z wykupem dla użytkowników kart kredy‑
towych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność mo‑
netarna, majątek nieruchomy, usługi kart kredytowych, usługi kart
debetowych .
(111) 308966
(220) 2016 03 10
(210) 453370
(151) 2018 03 28
(441) 2016 06 20
(732) SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA
WILCACCORA, Łomianki, PL.
(540) GANOMIX
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty ziołowe do celów me‑
dycznych, środki spożywcze zawierające kultury bakterii do zasto‑
sowania medycznego, żywność dla niemowląt w tym mleko dla
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niemowląt, odżywki do celów leczniczych, żywność dietetyczna do
celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycz‑
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, witaminy, mine‑
rały, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów lecz‑
niczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, dodatki
odżywcze do celów leczniczych.

(111) 308967
(220) 2016 03 21
(210) 453936
(151) 2018 03 28
(441) 2016 06 20
(732) KERM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Aleksandrów Łódzki, PL.
(540) KH
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 40 obróbka mechaniczna elementów metalowych
i nakładanie powłok na metale antykorozyjna obróbka części me‑
talowych, chromowanie, chromowanie galwaniczne artykułów me‑
talowych, chromowanie galwaniczne przedmiotów metalowych,
chromowanie twarde i niklowanie twarde powierzchni metali, cięcie
metalu, cynkowanie, cynowanie, emaliowanie metali, galwanizowa‑
nie metali, laminowanie metali, lutowanie twarde metali, miedziowa‑
nie, nakładanie materiałów wykańczających na arkusze i zwoje ze sta‑
li nierdzewnej, nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych
na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie
za pomocą procesów autokatalizy, nakładanie powłok odpornych na
zużycie przy wykorzystaniu procesów elektrolitycznych, nakładanie
powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, na‑
parowywanie próżniowe powierzchni metalowych, niklowanie, ni‑
klowanie twarde powierzchni metalowych, obróbka cieplna i nakła‑
danie powłok na stal, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka
części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu
cynkowania ogniowego i procesów powlekania proszkowego, ob‑
róbka elektorchamiczna, obróbka i powlekanie powierzchni meta‑
lowych, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka materiałów przy
użyciu substancji chemicznych, obróbka materiałów przy pomocy
fal ultradźwiękowych w celu modyfikacji ich właściwości, obróbka
materiałów wiązką laserową, obróbka ołowiu, obróbka powierzchni
metalowych przez polerowanie ścierne, obróbka powierzchni meta‑
lowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, obrób‑
ka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania
dokładnego, obróbka skrawaniem części dla osób trzecich, obróbka
strumieniowo cierna, platerowanie i laminowanie metali, polerowa‑
nie metali, pozłacanie, srebrzenie, tłoczenie, trawienie, produkcja
rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elemen‑
tów, blacharstwo, budowanie maszyn na zamówienie, dorabianie
kluczy, dorabianie zapasowych kluczy, drukowanie, na zamówienie,
nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promo‑
cyjnych i reklamowych, formowanie implantów do ciała ludzkiego,
formowanie modeli implantów do ciała ludzkiego, grawerowanie
matryc, kotlarstwo [obróbka metali], kotlarstwo [wyroby z miedzi],
kowalstwo, kucie, kucie artykułów metalowych na zamówienie i we‑
dług specyfikacji osób trzecich, kucie metali, obróbka ołowiu, od‑
lewnictwo jubilerskie, tłoczenie metalu, trasowanie laserem, usługi
grawerowania tabliczek z nazwiskiem, 42 badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, usłu‑
gi naukowe i technologiczne, badania naukowe, badania naukowe
i przemysłowe, badania i analizy naukowe, usługi naukowe i badania
w tym zakresie.
(111) 308968
(220) 2016 03 29
(210) 454158
(151) 2018 04 16
(441) 2016 07 04
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) CYDR JABŁONECZKA

3091

(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa).
(111) 308969
(220) 2016 03 29
(210) 454188
(151) 2018 04 06
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) KILLACID
(510), (511) 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, algarobilla, arty‑
kuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagasse z trzciny cukrowej, buraki,
dodatki do pasz, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, drożdże
dla bydła, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, karmy dla
zwierząt gospodarskich i domowych, kasze dla drobiu, kiszonki,
koncentraty białkowo‑witaminowe, koncentraty paszowe, korzenie
jadalne, kukurydza, mączka dla zwierząt, pasza na bazie mączki lnia‑
nej, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachi‑
dowych dla zwierząt, pasza na bazie mąki z ryżu, mieszanki paszowe,
napoje dla zwierząt, odpady gorzelniane, makuchy z orzechów ara‑
chidowych dla zwierząt, owies, pasza dla zwierząt tuczonych, pasza
dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwie‑
rząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pre‑
miksy paszowe, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, protein dla zwierząt, przy‑
nęty wędkarskie, pszenica, siano, słoma na ściółkę, pasza na bazie sło‑
my, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, superkoncentraty
paszowe, wapno do pasz, wodorosty spożywcze dla zwierząt, nasio‑
na, zboże, ziarno do żywienia zwierząt, ziemniaki, papier ścierny dla
zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych,
żyto, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, admini‑
strowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, audyt, badania
marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar‑
czą, specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie,
fotokopiowanie, usługi importowo‑eksportowe, udzielanie informa‑
cji handlowej, informacje o działalności gospodarczej, analiza kosz‑
tów, przygotowywanie sondaży badających opinie konsumentów,
organizacja i prowadzenie skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, usługi porówny‑
wania cen, pośredniczenie w kontraktacji skupu zbóż, ziaren i roślin
uprawnych, pośredniczenie w załatwianiu formalności, pośrednicze‑
nie w zawieraniu umów, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy
ekonomiczne, próbki pasz i karmy dla zwierząt domowych i ho‑
dowlanych, kolportaż próbek pasz i karmy dla zwierząt domowych
i hodowlanych, przygotowywanie listy płac, public relations, ra‑
chunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, rekrutacja per‑
sonelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, badania rynku, usługi
sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, publi‑
kowanie sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań ra‑
chunkowych, sprzedaż dodatków do pasz nie do celów leczniczych,
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sprzedaż karm, sprzedaż koncentratów białkowo
‑witaminowych,
sprzedaż koncentratów paszowych, sprzedaż mieszanek paszowych,
sprzedaż pasz, sprzedaż premiksów paszowych dla zwierząt, sprze‑
daż preparatów do profilaktyki i zwalczania chorób metabolicznych
zwierząt, sprzedaż spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt,
sprzedaż superkoncentratów paszowych, sprzedaż środków higieny
udoju, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udzielanie porad konsumentom w formie punktów
informacji handlowej dla konsumentów, usługi agencji importowo
‑eksportowej, usługi badania rynku, usługi marketingowe, usługi
prowadzenia sprzedaży w hurtowniach w branży rolniczej, usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepach w branży rolniczej, usługi prowa‑
dzenia sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej w branży
rolniczej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, usługi reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usłu‑
gi, towaru, wyceny handlowe, wystawy handlowe, wywiad gospo‑
darczy, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodar‑
czej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar‑
czą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi dorad‑
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, zarządzanie w zakresie zamówień han‑
dlowych, zestawienia statystyczne, przygotowywanie zestawień
podatkowych, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich
projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto‑
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania chemiczne,
badania techniczne, prace badawczo‑rozwojowe, badania biologicz‑
ne, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo
techniczne i technologiczne w zakresie produkcji pasz dla zwierząt,
doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie doboru pasz
dla zwierząt, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, inżyniera
techniczna, kontrola jakości, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, pomiary, projektowanie opakowań, 44 doradztwo i po‑
moc w zakresie żywienia, doradztwo i pomoc w zakresie genetyki,
doradztwo i pomoc w zakresie ekonomiki chowu i hodowli zwierząt,
doradztwo i pomoc w zakresie profilaktyki chowu i hodowli zwierząt.

(111) 308970
(220) 2016 04 07
(210) 454553
(151) 2018 03 13
(441) 2016 07 18
(732) DOBRZAŃSKI WOJCIECH DECON MANAGEMENT, Kraków, PL.
(540) DECON INVESTMENT
(510), (511) 35 reklama i działalność informacyjna w zakresie nieru‑
chomości i budownictwa, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi
w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyj‑
nymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieru‑
chomościami przeznaczonymi do zagospodarowania, sprzedaży,
najmu, użyczenia, organizowanie targów, wystaw i promocji w za‑
kresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie: organizowania
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, po‑
wierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, doradztwa w zakresie
zarządzaniu nieruchomościami, 36 pośrednictwo przy zakupie,
sprzedaży i wynajmowaniu nieruchomości, zarządzanie nierucho‑
mościami, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowa‑
niem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przezna‑
czonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nie‑
ruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości,
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lo‑
kalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
usługi agencji nieruchomości, usługi związane z ubezpieczaniem
nieruchomości, leasingiem nieruchomości, inwestycjami w nieru‑
chomości, 39 transport samochodowy, prowadzenie parkingów, wy‑
najmowanie miejsc na parkingach, 43 hotele, wynajmowanie sal na
posiedzenia [mityngi, narady].
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(111) 308971
(220) 2016 04 07
(210) 454555
(151) 2018 03 13
(441) 2016 07 18
(732) DOBRZAŃSKI WOJCIECH DECON MANAGEMENT, Kraków, PL.
(540) D DECON
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.13.25, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i działalność informacyjna w zakresie nieru‑
chomości i budownictwa, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi
w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyj‑
nymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nierucho‑
mościami przeznaczonymi do zagospodarowania, sprzedaży, najmu,
użyczenia, organizowanie targów, wystaw i promocji w zakresie ob‑
rotu nieruchomościami, usługi w zakresie: organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użyt‑
kowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umiesz‑
czanie ogłoszeń i reklam, doradztwa w zakresie zarządzaniu nierucho‑
mościami, 36 pośrednictwo przy zakupie, sprzedaży i wynajmowaniu
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi w zakresie: or‑
ganizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć Inwestycyjnych
polegających na budowie l/lub przygotowaniu obiektów mieszkal‑
nych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nierucho‑
mości, lokali mieszkalnych I powierzchni użytkowej, administrowa‑
nia nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa
w zakresie zarządzania I administrowania obiektami mieszkalnymi
I zespołami osiedlowymi, usługi agencji nieruchomości, usługi zwią‑
zane z ubezpieczaniem nieruchomości, leasingiem nieruchomości,
inwestycjami w nieruchomości, 39 transport samochodowy, prowa‑
dzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingach,, 43 hotele,
wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].
(111) 308972
(220) 2016 06 06
(210) 457454
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 11
(732) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRIMADENT
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, PL.
(540) PRIMADENT
(510), (511) 44 dopasowywanie protez, dopasowywanie przyrzą‑
dów protetycznych, doradztwo związane ze stomatologią, konsul‑
tacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosme‑
tyczna, usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne,
usługi w zakresie wybielania zębów.
(111) 308973
(220) 2016 06 06
(210) 457455
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 11
(732) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRIMADENT
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, PL.
(540) PRIMADENT
(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05, 29.01.06
(510), (511) 44 dopasowywanie protez, dopasowywanie przyrzą‑
dów protetycznych, doradztwo związane ze stomatologią, konsul‑
tacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosme‑
tyczna, usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne,
usługi w zakresie wybielania zębów.
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(111) 308974
(220) 2016 06 21
(210) 458158
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 04
(732) GRUPA ITUR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) Noclegowo
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia reklamy, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozy‑
skiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszu‑
kiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji
dla osób trzecich, tworzenie i obsługa baz danych, zarobkowe za‑
rządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie hotelami, usługi agencji public rela‑
tions, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi informacji o działalności gospodarczej, edy‑
torskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi administrowania hote‑
lami, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi wyszukiwania informacji dla osób
trzecich w plikach komputerowych, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności gospodarczej w zakresie działalności przemysłowej
lub handlowej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie da‑
nych w bazach komputerowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynaj‑
mowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych poprzez
Internet, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie,
systematyzacja i wyszukiwanie danych w komputerowych bazach
danych, 39 turystyka [zwiedzanie], wycieczki (organizowanie-), wy‑
cieczki morskie (organizowanie-), zwiedzanie turystyczne, organizo‑
wanie wycieczek, osoby towarzyszące podróżnym (usługi-), podróże
(rezerwowanie miejsc na-), podróżni (transport-), podróżni (usługi
osób towarzyszących-), rezerwacja miejsc na podróż, transport (re‑
zerwacja-), transport pasażerski, transport podróżnych, 42 admini‑
strowanie stronami komputerowymi, 43 prowadzenie informacji
o miejscach zakwaterowania, w tym o bazie noclegowej, bazie ga‑
stronomicznej i bazie rekreacyjno‑usługowej, rezerwacja noclegów,
usługi biur zakwaterowania, wynajmowanie miejsc na pobyt czaso‑
wy, organizowanie wypoczynku i zakwaterowania, organizowanie
obozów wakacyjnych, prowadzenie restauracji, wszelkich placówek
gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi barowe, katering,
usługi hotelarskie związane z rezerwacją miejsc, czasowym zakwate‑
rowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach,
sanatoriach, domach wypoczynkowych, domach turystycznych, do‑
mach wycieczkowych, ośrodkach kempingowych i gospodarstwach
agroturystycznych, udostępnianie pomieszczeń wystawowych i kon‑
ferencyjnych, prowadzenie domów turystycznych, hoteli, kafeterii,
kawiarni, moteli, pensjonatów, usługi rezerwacji miejsc w pensjona‑
tach, usługi prowadzenia restauracji i restauracji samoobsługowych,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach,
stołówki, usługi prowadzenia domów turystycznych, usługi barowe,
organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy .
(111) 308975
(220) 2016 07 05
(210) 458632
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) PAULO DAWIDE DAVIDCAFE LIVERANI, Kraków, PL.
(540) CAFFE LIVERANI DI DAVIDE LIVERANI
(540)

(531) 11.03.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego szklane, porce‑
lanowe i ceramiczne, naczynia, naczynia kuchenne, szkło stołowe,
akcesoria kuchenne, przybory kuchenne, zastawa stołowa, naczynia
stołowe, naczynia do picia, naczynia gastronomiczne zawarte w tej
klasie, serwisy obiadowe, kawowe, talerze, patery, miski, kubki, fili‑
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żanki, spodki, szklanki, kieliszki, pucharki, dzbanki, karafki, tace, za‑
stawa stołowa inna niż noże, serwisy do kawy i herbaty, serwetniki,
pudełka i pojemniki kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, akcesoria do parzenia
kawy zawarte w tej klasie, zestawy do przypraw, sprzęt kuchenny
mianowicie przybory kuchenne, przybory oraz pojemniki kuchenne
gospodarstwa domowego, 30 kawa, kawa w ziarnach niepalonych,
kawa w ziarnach palonych, ekstrakty kawy oraz preparaty i napoje
na bazie kawy, kawa nienaturalna, sztuczne ekstrakty kawowe, mie‑
szanki kaw, aromaty kawowe, preparaty roślinne zastępujące kawę,
napoje na bazie kakao lub czekolady, napoje kawowe, preparaty i na‑
poje wytwarzane z kawy, w tym kawy nienaturalnej, cykoria (substy‑
tut kawy), herbata, wyciągi z herbaty oraz preparaty i napoje na bazie
herbaty, kakao, preparaty i napoje na bazie kakao, czekolada, wyroby
z czekolady, preparaty i napoje na bazie czekolady, cukier (w prosz‑
ku, granulowany, w kostkach), syropy, słodziki naturalne, wyroby cu‑
kiernicze i słodycze, ciasta, produkty zbożowe, artykuły spożywcze
pochodzenia roślinnego, 32 napoje, napoje bezalkoholowe, syropy,
esencje do produkcji napojów, napoje owocowe, soki, soki owocowe,
syropy i preparaty do produkcji soków, aperitify bezalkoholowe, bez‑
alkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
koktajle bezalkoholowe, likiery i preparaty do sporządzania likierów,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje izotoniczne, nektary
owocowe, woda, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje
na bazie owoców lub warzyw, sorbety (napoje), piwo, piwo słodowe,
brzeczka, brzeczka piwna, wyciągi z chmielu do wytwarzania piwa,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, owocowe nektary, lemoniada i sy‑
ropy do lemoniady, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej,
sprzedaż katalogowa, organizowanie i przeprowadzanie sprzedaży
wysyłkowej, sprzedaż w ramach zakupów grupowych, sprzedaż on
‑line w Internecie, sprzedaż w lokalach sklepowych, usługi sprzeda‑
ży za pomocą globalnych sieci komputerowych: kawy w ziarnach
niepalonych, kawy w ziarnach palonych, ekstraktów kawy oraz pre‑
paratów i napojów na bazie kawy, kawy nienaturalnej, sztucznych
ekstraktów kawowych, preparatów i napojów wytwarzanych z kawy,
cykorii, herbat, wyciągów z herbat oraz preparatów i napojów na ba‑
zie herbat, kakao, preparatów i napojów na bazie kakao, czekolady,
wyrobów z czekolady, preparatów i napojów na bazie czekolady,
cukru (w proszku, granulowany, w kostkach), syropów, słodzików na‑
turalnych, wyrobów cukierniczych i słodyczy, ciast, produktów zbo‑
żowych, artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego, napojów,
napojów bezalkoholowych, syropów, esencji do produkcji napojów,
dzbanków, ekspresów do kawy, czajników, czajników elektrycznych,
ekspresów do kawy, akcesoriów kawowych, akcesoriów do parzenia
kawy, blenderów, urządzeń, naczyń, instalacji do gotowania, urzą‑
dzeń do palenia kawy, zaparzaczy do kawy, zbieranie i zarządzanie
zbiorami danych klientów i dostawców, systematyzacja danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów i usług
dla osób trzecich w celu sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie, prowadzenie i/lub obsługa programów lo‑
jalnościowych i/lub motywacyjnych, a także grup zakupowych, re‑
klama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, informacja
handlowa, publikowanie tekstów reklamowych i/lub promocyjnych,
marketing reklamowy, publikowanie tekstów reklamowych i spon‑
sorowanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki,
prospekty, druki, próbki), zarządzanie przedsiębiorstwami handlo‑
wymi, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo w zakre‑
sie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe,
organizowanie wystaw, pokazów, degustacji w celach handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w nabywaniu
towarów, przedstawicielstwo handlowe, pośrednictwo handlowe,
pozyskiwanie kontrahentów na kupno i sprzedaż towarów, usługi
internetowego serwisu promocyjnego, reklamowego, handlowego,
promocja, reklama i marketing towarów i usług za pomocą materia‑
łów drukowanych, materiałach video, na forach dyskusyjnych, por‑
talach i serwisach społecznościowych, na stronach internetowych,
gazetach, czasopismach, w mediach, kampanie promocyjne i/lub
reklamowe, marketing handlowy, tworzenie reklamowych i sponso‑
rowanych tekstów, dostarczanie informacji handlowej i/lub gospo‑
darczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym za po‑
średnictwem mediów, organizowanie i obsługa konkursów, imprez
masowych w celach promocji i reklamy sprzedaży towarów i świad‑
czenia usług, obsługa programów lojalnościowych, programów
promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, targów,
konkursów w celach promocyjnych, reklamowych i/lub handlowych,
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cyfrowo rozpowszechnianie materiałów handlowych, promocyj‑
nych, reklamowych, w tym ofert w tym zakresie, usługi konsultacyj‑
ne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług,
informacja o wyżej wymienionych usługach, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i/lub napoje, usługi gastronomiczne, obsługa gastrono‑
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
kawiarnie, kafeterie, kafejki, pijalnie kawy i/lub czekolady, puby, bary,
kluby bistro, lodziarnie, czekoladziarnie, cukiernie, herbaciarnie, mo‑
bilne punkty gastronomiczne, usługi lokali gastronomicznych obej‑
mujących miejsca, w których m.in. można zjeść coś lub napić się na
miejscu lub wziąć na wynos, usługi restauracji i informacji o żywno‑
ści, dostarczanie informacji, w tym opracowań, rankingów, recenzji,
rekomendacji, ocen, opinii, ofert, informacji kontaktowych w związ‑
ku z kawiarniami, kafeteriami, kafejkami, pijalniami kawy i/lub czeko‑
lady, pubami, barami, klubami, bistro, lodziarniami, czekoladziarnia‑
mi, cukierniami, herbaciarniami, restauracjami, mobilnymi punktami
gastronomicznymi, usługami gastronomicznymi w tym dostarczane
on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, usługi konsul‑
tacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych
usług, informacja o wyżej wymienionych usługach.

(111) 308976
(220) 2016 07 06
(210) 458749
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 06
(732) TOP TECHNOLOGIES LIMITED, Londyn, GB.
(540) TOP.COM
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, arkusze z nutami
w formie drukowanej, czasopisma [periodyki], druki, fotografie, ma‑
teriały biurowe.
(111) 308977
(220) 2016 07 22
(210) 459432
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Grupa Banku Pocztowego
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 22.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi poprzez pomoc, doradztwo i za‑
rządzanie administracyjne przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, skomputeryzowane zarządzanie działalnością go‑
spodarczą na rzecz osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem przed‑
siębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi konsultin‑
gowe związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów pro‑
mocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku, uzyskiwania
i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kre‑
owania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania
informacji dla osób trzecich, usługi dotyczące działalności centrów
telefonicznych call center, mianowicie zarządzanie punktem obsłu‑
gi telefonicznej dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materia‑
łów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów
reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy ko‑
respondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych (pró‑
bek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów rekla‑
mowych, transkrypcji formy wiadomości i komunikatów, zbierania,
adresowania i kopertowania towarów, zwłaszcza listów, pakunków
i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elek‑
tronicznej i ich udostępniania klientom, powielania dokumentów,
usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem da‑
nych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej doty‑
czącej administrowania technologią informacyjną, archiwizacja do‑
kumentów, 36 usługi bankowe, bankowość internetowa, działalność
monetarna, wymiana pieniędzy, operacje walutowe, usługi wpłat na
rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednictwa finanso‑
wego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń tele‑
komunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicz‑
nych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym,
usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług
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przez Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elek‑
tronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków
z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa
płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówko‑
wej, obsługa kart pre‑paid, w tym obsługa płatności elektronicznych
powstałych przez płatność pre‑paid, obsługa kart, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych, usługi finansowe, w tym oferowanie kont on‑line w sys‑
temie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości
on‑line, ściąganie należności/wierzytelności, elektroniczny transfer
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną,
przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwe‑
stycji kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu
środków finansowych/pieniężnych i transakcji on‑line, obsługa rozli‑
czeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną,
wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo kredytowe, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
38 usługi call center‑usługi komunikacji telefonicznej świadczone
w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, usługi te‑
lekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu: dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kana‑
łów telekomunikacyjnych, obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet, elektronicznego serwisu informacji typu on‑line polegają‑
cego na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu infor‑
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikacje pomiędzy użytkow‑
nikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie do‑
stępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym
w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępnia‑
nia dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania inter‑
netowych kont pocztowych na portalu internetowym, usługi w za‑
kresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych
polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi prze‑
kazywania on‑line kartek z życzeniami, usługi przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera i urządzeń elektronicz‑
nych, usługi przesyłania telekopii, usługi dostarczanie dokumentów
on‑line za pośrednictwem sieci Internet, elektroniczne przesyłanie
plików, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej,
bezpieczna poczta elektroniczna, elektroniczne tablice ogłoszeń,
elektroniczna wymiana danych, łączność poprzez sieci komputero‑
we i dostęp do Internetu, odbieranie i dostarczanie wiadomości za
pomocą poczty elektronicznej, przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, udzielanie informacji w zakresie komunikacji, 41 eduka‑
cja i szkolenia, publikowanie tekstów, organizowanie konferencji,
seminariów, sympozjów i spotkań, usługi publikacji elektronicznych,
w tym publikacja tekstów osób trzecich, kształcenie praktyczne, in‑
formacja online odnośnie nauczania, rozrywki, 42 usługi w zakresie:
składania i weryfikacji podpisu elektronicznego, certyfikacji polega‑
jącej na wytwarzaniu, wydawaniu, utrzymywaniu, weryfikowaniu,
zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów dla podpisu elektroniczne‑
go, digitalizacja dokumentów (skanowanie), elektroniczna konwer‑
sja danych lub programów, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, in‑
żynieria techniczna, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, instalacja, aktualizacja, konserwacja i powiela‑
nie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów
(hosting), tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie stronami interne‑
towymi. udostępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe),
zarządzanie urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych,
45 usługi doradztwa prawnego, monitoring systemów bezpieczeń‑
stwa i antywłamaniowych, zarządzanie prawami własności intelek‑
tualnej, doradztwo prawne.

(111) 308978
(220) 2016 12 13
(210) 465134
(151) 2018 03 12
(441) 2017 08 16
(732) Dennis Bernard, Inc., Freehold, US.
(540) TCA POWERTOOLS
(510), (511) 3 kosmetyki, farby do włosów, maski kosmetyczne,
szampony, odżywki do włosów, preparaty do włosów, płyny do pie‑
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lęgnacji włosów, preparaty do trwałej ondulacji włosów, preparaty
do układania włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, preparaty
do koloryzacji włosów, przyspieszacze koloru, barwniki, kosmetyki
do włosów, 35 usługi zaopatrywania salonów fryzjerskich i salonów
piękności, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, sprzedaż hurtowa oraz detaliczna produktów kosmetycznych
do włosów, 44 usługi fryzjerstwa, usługi salonów piękności.

(111) 308979
(220) 2017 01 09
(210) 466046
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) KOŁTON WOJCIECH, KOŁTON KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka, PL.
(540) PROPID
(540)

Kolor znaku: niebieski, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 11 piece centralnego ogrzewania z systemem elektro‑
nicznym w zakresie ulepszenia sposobu dopływu powietrza w zależ‑
ności od ilości podanego paliwa w procesie spalania.
(111) 308980
(220) 2017 02 28
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TELEWIZJA NOWA
(540)

(210) 468274

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 26.01.03, 26.15.01, 27.01.01, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagra‑
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie mp3, mp4, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania na komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, na nośnikach obrazu i dźwięku, gry wideo w formie progra‑
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, żaden z wy‑
żej wymienionych towarów nie ma związku z urządzeniami i przyrzą‑
dami optycznymi ani nie jest do nich przeznaczony, 35 usługi obsługi
organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 38 usługi emisji
sygnału telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów tele‑
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, wido‑
wisk rozrywkowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów,
usługi: emisji telewizyjnej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, ob‑
sługi przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania progra‑
mów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych‑Internetu,
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spo‑
śród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra‑
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługa zapew‑
niania dostępu do baz danych, umożliwianie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny
portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne do‑
tyczące wyżej wymienionych usług, usługa telekomunikacyjna po‑
legająca na dostarczaniu 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 interaktywnej, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie te‑
lewizji kablowej, nadawanie programów w telewizji, nadawanie pro‑
gramów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej,
nadawanie programów drogą radiową, nadawanie cyfrowych treści
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audio, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie
programów telewizyjnych drogą satelitarną, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów związanych z te‑
lezakupami, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawa‑
nie i transmisja programów telewizyjnych, emisja programów tele‑
wizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za
opłatą [pay‑per‑view], nadawanie reklam telewizyjnych, transmisja
strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja strumieniowa ma‑
teriałów audio i wideo w Internecie, 41 organizacja widowisk telewi‑
zyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, odtwarzanie dźwięku i obrazu, gry oferowane
w systemie on‑line z sieci komputerowej, udostępnianie informacji
dotyczących filmów.

(111) 308981
(220) 2017 03 31
(210) 469828
(151) 2018 04 13
(441) 2017 10 02
(732) HI‑TECH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) O oromed DBAJ O ZDROWIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoszary, biały
(531) 01.15.11, 01.15.15, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 wagi do celów medycznych, wagi łazienkowe, 10 ci‑
śnieniomierze, analizatory składu ciała, aparatura analityczna do ce‑
lów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku medycznego,
audiometry, detektory tętna płodu, diagnostyczne przyrządy ul‑
tradźwiękowe do użytku medycznego, elektroencefalografy, elek‑
trokardiografy, endoskopy, fiberoskopy do użytku medycznego,
gastroskopy, hemometry, instrumenty optometryczne, keratometry,
keratoskopy, kolposkopy, lampy do badan lekarskich, laparosko‑
py medyczne i chirurgiczne, lusterka do celów medycznych, lustra
chirurgiczne, medyczne przyrządy diagnostyczne, młotki neurolo‑
giczne do celów diagnostycznych, monitory elektrokardiograficzne,
monitory pracy serca, naklejki termoczułe do celów medycznych,
narzędzia do diagnostyki medycznej, oftalmometry, oftalmoskopy,
okulistyczne przyrządy diagnostyczne, otoskopy, pirometry optycz‑
ne do użytku medycznego, przyrządy do badania wzroku, przyrządy
ginekologiczne, puls oksymetry, pulsometry, rejestratory tętna, reti‑
noskopy, sfigmomanometry, sfinkterotomy, sigmoidoskopy, skanery
do użytku medycznego, sondy do celów medycznych, spektroko‑
lorymetry do wykrywania ślepoty barw, spirometry [aparatura me‑
dyczna], stetoskopy, sprzęt endoskopowy, szpatułki laryngologiczne
do celów medycznych, termometry cyfrowe do celów medycznych,
termometry elektroniczne do celów medycznych, termometry rtę‑
ciowe do użytku medycznego, tomografy do celów medycznych,
tomografy komputerowe, tonometry, torakoskopy, ultradźwiękowe
medyczne urządzenia diagnostyczne, urządzenia do obrazowania
medycznego, wzierniki oczne.
(111) 308982
(220) 2017 04 03
(210) 469912
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 13
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) musicgo
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, kompute‑
ry i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych,
optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do
nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy kinematograficzne, optyczne, do celów dy‑
daktycznych, odtwarzacze plików muzycznych lub multimedialnych,
odtwarzacze treści audio, wideo lub audiowizualnych, słuchawki do
urządzeń odtwarzających dźwięk, aparaty fotograficzne, mikrofony,
głośniki, pamięci zewnętrzne, odtwarzacze nośników danych, deko‑
dery telewizyjne, dekodery internetowe, radioodbiorniki, odbiorniki
telewizyjne, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu
odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji
pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wy‑
korzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycz‑
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nych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, reklama, badania
rynku, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna‑sprzedaży
poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej,
handlu, reklamie, promocji, lokalizacji obiektów, agencje informacji
handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadcze‑
niem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych,
rozrywkowych: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyj‑
ne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do
przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania
lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reproduk‑
cji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne,
hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne do
przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszyst‑
kie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne
czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z In‑
ternetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie
on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowa‑
nie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy)
umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogra‑
mowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, mo‑
duły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze
plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, aparaty i przyrządy
przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz apa‑
raty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słu‑
chawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicz‑
nych, adaptery do telefonów, telefoniczne zestawy głośnomówiące
na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodo‑
wych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane
szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń
elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikropro‑
cesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy okre‑
ślania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne
i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne
niż do monitorowania in‑vivo), aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in‑vivo), sy‑
gnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrzą‑
dy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektro‑
niczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany
do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz
sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, urządzenia umożliwia‑
jące korzystanie z usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo
lub audiowizualnych, urządzenia umożliwiające pobieranie treści au‑
dio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci
komunikacji elektronicznej, części i osprzęt do wszystkich wyżej wy‑
mienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, ban‑
danki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki,
długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elek‑
troniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui
skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska,
galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkula‑
tory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, na‑
klejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje, orga‑
nizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, pleca‑
ki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, ręka‑
wiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, stan‑
dy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane,
terkotki, termosy, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowniki, wody perfumo‑
wane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabaw‑
ki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wy‑
godnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic‑
twa w powyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji ofert
usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakre‑
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sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
w zakresie dystrybucji i promocji kontentu muzycznego i audiowizu‑
alnego, sprzedaż twórczości muzycznej i audiowizualnej, usługi
związane z promowaniem twórczości muzycznej i audiowizualnej,
zarządzanie działalnością artystyczną, prezentowanie ofert usług
transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych,
prezentowanie ofert usług udostępniania treści audio, wideo lub au‑
diowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji
elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, pośred‑
nictwo w zawieraniu umów na świadczenie usług transmisji strumie‑
niowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, pośrednictwo na
świadczenie usług udostępniania treści audio, wideo lub audiowizu‑
alnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicz‑
nej, informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu: zleca‑
nia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa,
umów kupna‑sprzedaży, wykonywania umów, usługa polegająca na
prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektro‑
nicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, usługi
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, tele‑
fonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w za‑
kresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii
komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w zakre‑
sie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem
radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmi‑
towania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywa‑
nia aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania tele‑
fonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, informa‑
cja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, elektronicz‑
nych i internetowych, przesyłanie informacji, gromadzenie
i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje informacyjne
w zakresie wiadomości i aktualności, elektroniczny serwis informacji
typu on‑line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych
i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmo‑
wania i przekazywania wiadomości, usługi rozpowszechniania
i transmisji treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za
pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu
i sieci telekomunikacyjnych, usługi transmisji strumieniowej treści
audio, wideo lub audiowizualnych, 41 usługi w zakresie nauczania
poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, informacja o nauczaniu,
kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej, usługa po‑
legająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji
i kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalno‑
ści kulturalnej, publikacja twórczości muzycznej i audiowizualnej,
usługi polegające na prezentowaniu treści audio, wideo lub audiowi‑
zualnych zawarte w tej klasie, informacja o powyższych usługach,
45 licencjonowanie własności intelektualnej, obrót własnością inte‑
lektualną, usługa polegająca na prezentacji ofert licencji na przed‑
mioty własności intelektualnej, informacja o powyższych usługach.

(111) 308983
(220) 2017 07 11
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) Sergio Calleja, Warszawa, PL.
(540) Fitz’s
(540)

(210) 473959

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, na‑
poje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje owocowe, napoje
izotoniczne, soki owocowe, esencje do sporządzania napojów, syro‑
py do sporządzania napojów.
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(111) 308984
(220) 2016 07 01
(151) 2017 01 20
(441) 2016 08 16
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, PL.
(540) CEDROB
(540)

(210) 458481

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 03.07.03, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, paliwa węglowodorowe, paliwa stałe, paliwa
bezdymne, paliwa płynne, paliwa samochodowe, paliwa do silników
diesla, paliwa silnikowe, paliwa gazowe, paliwa do gotowania, pali‑
wa olejowe przemysłowe, oleje napędowe, paliwa na bazie alkoholu,
35 usługi w zakresie administrowania sklepem detalicznym i hurtow‑
nią, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów:
paliwa, paliwa węglowodorowe, paliwa stałe, paliwa płynne, paliwa
samochodowe, paliwa do silników diesla, paliwa silnikowe, paliwa
gazowe, paliwa do gotowania, paliwa olejowe przemysłowe, oleje na‑
pędowe, paliwa na bazie alkoholu, 39 usługi transportowe‑przewóz
towarów samochodami, dostarczanie paliwa, usługi magazynowe
‑magazynowanie paliw płynnych i gazowych.
(111) 308985
(220) 2016 11 02
(210) 463423
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) KACPERSKI ROMAN BOLD REKLAMA POLIGRAFIA,
Gliwice, PL.
(540) Luna SuperGLOW
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej.
(111) 308986
(220) 2017 02 13
(210) 467500
(151) 2017 07 24
(441) 2017 04 03
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NEBIMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 308987
(220) 2017 03 27
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 11
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) CALCIUM KINOX
(540)

(210) 469570

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(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 przymo‑
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cowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka ko‑
smetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wa‑
zelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt,
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do
skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa,
olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do
makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za‑
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko migdałowe do
celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 ami‑
nokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych,
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do
celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suple‑
menty mineralne do żywności, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi,
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, pastylki do
celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo‑
we środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farma‑
ceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszcza‑
jące, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farma‑
ceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty,
środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do
celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne,
muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycz‑
nych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do
odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 308988
(220) 2017 04 19
(210) 470634
(151) 2018 03 06
(441) 2017 08 16
(732) WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO GITAROWE, Wrocław, PL.
(540) GUITAR MASTERS
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 41 usługi festiwali muzycznych.
(111) 308989
(220) 2017 04 25
(210) 470891
(151) 2018 03 09
(441) 2017 08 07
(732) ZIOMEK ZDZISŁAW STALKO PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Radom, PL.
(540) LORRIES more than trailers
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.13,
26.01.01, 26.01.06, 18.01.08
(510), (511) 12 lądowe pojazdy i środki transportu, przyczepy i na‑
czepy samochodowe, przyczepy i naczepy ciężarowe, lawety, wy‑
posażenia dla pojazdów silnikowych takie jak przyczepy i naczepy,
przyczepy do przewozu środkami transportu, samochody cysterny,
wagony‑cysterny, przyczepy kempingowe, pojemniki i kontenery
przystosowane do przewozu środkami transportu, kontenery do
transportu w postaci nadwozi pojazdów, części, akcesoria i pojedyn‑
cze elementy do wymienionych towarów.
(111) 308990
(220) 2017 05 09
(210) 471377
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PARTNER GET IN BANK
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 24.15.08
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty obciążeniowe,
karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze,
czytniki kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia kar‑
tom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, wery‑
fikująca aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart
obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto‑
wych i kart płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia peryfe‑
ryjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputero‑
we nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia do transmisji
i przetwarzania informacji, czytniki, programy komputerowe, opro‑
gramowanie do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwa‑
nia i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby,
instytucje bankowe i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych
i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio‑video, dys‑
ki kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, elektro‑
niczne urządzenia biurowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior‑
stwami i przedsięwzięciami, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, usługi w zakresie badania rynku i prognoz ekono‑
micznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlo‑
wego, usługi w zakresie sporządzania analiz rynkowych, usługi po‑
średnictwa handlowego, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności,
prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych,
sporządzanie wyciągów z kont, promocja sprzedaży wykonywana
na rzecz osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzysta‑
niem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych,
informacja, doradztwo i konsulting w zakresie działalności gospodar‑
czej oraz doboru metod i technik reklamowania, doradztwo podat‑
kowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość, usługi w zakresie
obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych
świadczone na rzecz osób trzecich, archiwizacja dokumentów, do‑
radztwo i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, organi‑
zowanie aukcji, usługi audytorskie, w tym audyty finansowe, audyty
sprawozdań finansowych, audyty przedsiębiorstw, informacja o ww.
usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, doradztwo finan‑
sowe, usługi w zakresie bankowości internetowej, usługi kredytowe,
usługi inwestycyjne, usługi związane z bankowością inwestycyjną,
fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zarządzanie fundu‑
szami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, brokerskie, obrót papie‑
rami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży ubezpie‑
czeń, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów warto‑
ściowych oraz na rynku nieruchomości, prowadzenie rachunków
bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie
i dokonywanie lokat w bankach, finansowanie pożyczek, sprzedaż
weksli, weksli własnych oraz czeków, obrót i wymiana walut, usługi
związane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi związane z od‑
zyskiwaniem kredytów, poręczanie funduszy, zapewnianie funduszy
(kapitałów) dla osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu kapita‑
łowego, udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach, wykonywanie
operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności, wydawa‑
nie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz
finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
analiza finansowa i doradztwo, doradztwo finansowe dotyczące
podatków, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, usługi za‑
stawu, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz inny‑
mi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo
inwestycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w dokony‑
waniu inwestycji kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów
elektronicznych, usługi depozytowe, w tym usługi sejfów depozy‑
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towych, usługi deponowania kosztowności, usługi elektronicznej
portmonetki o pamiętanej wartości, umożliwianie elektronicznych
transferów funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi
związane z regulowaniem i autoryzowaniem transakcji, doradztwo
ubezpieczeniowe, usługi dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usłu‑
gi weryfikacji czeków, obsługa czeków podróżnych, usługi związane
z emitowaniem i wykupywaniem/opłacaniem czeków podróżnych
i voucherów podróżnych, usługi leasingowe, uzyskiwanie środków
z tytułu należności przez ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring),
usługi gwarantowane emisji papierów wartościowych (underw‑
riting), wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, usługi doradcze dotyczące wszystkich
w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyj‑
ne, usługi sieci komputerowych, mianowicie: przesyłanie informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu
elektronicznego, udostępnianie łączności do przesyłania informa‑
cji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony,
telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia sateli‑
tarne, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje
internetowe, prowadzenie forum on
‑line, przydzielanie dostępu
do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków
łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi
umożliwiania dostępu do portalu z informacjami finansowymi, go‑
spodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komenta‑
rzami i poradami dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do
platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyłanie informa‑
cji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy pomocy komputerów,
komunikacja przy pomocy terminali komputerowych, łączność elek‑
troniczna, usługi prowadzenia portali internetowych, usługi przy‑
dzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne
i informacyjne, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, two‑
rzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez
Internet, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, informacja o ww. usługach, 41 publikacje multime‑
dialne, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, eduka‑
cja, kursy korespondencyjne, tłumaczenia, publikowanie książek,
usługi w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizowanie
i obsługa konferencji oraz imprez, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, organizowanie loterii,
organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów i imprez
integracyjnych, przyjęć, zawodów sportowych, konkursów oraz tur‑
niejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o ww.
usługach, 45 usługi prawnicze, wykonywanie ekspertyz prawnych,
doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności przemysłowej,
informacja o ww. usługach.

(111) 308991
(220) 2017 05 22
(151) 2018 03 28
(441) 2017 11 27
(732) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) ZZM KOPEX GROUP
(540)

(210) 471991

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.02.03
(510), (511) 4 paliwa, paliwa ciekłe, w tym benzyna i olej napędowy,
paliwa gazowe i mineralne, koks, pył węglowy jako paliwo, węgiel
brunatny, węgiel kamienny, 6 konstrukcje metalowe i ich części, kon‑
strukcje stalowe, odlewy metalowe i modele odlewnicze, metalowe
elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń górniczych, tuleje, pod‑
pory i stemple metalowe, metalowe stojaki cierne, stropnice człono‑
we metalowe, zamki do stempli i stropnic członowych, metalowe
obudowy tubingowe, drobne wyroby metalowe, w tym wałki, korpu‑
sy, szczęki, wirniki oraz wyroby ślusarskie, 7 maszyny i obrabiarki oraz
ich części dla górnictwa, budownictwa, energetyki, transportu, cu‑
krowni, maszyny i urządzenia górnicze i budowlane oraz ich części,
maszyny i urządzenia, a mianowicie dmuchawy, kompresory, młyny,
pompy, prasy i prasy do celów przemysłowych, rozdrabniacze do ce‑
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lów przemysłowych, transportery, podnośniki, części maszyn, a mia‑
nowicie łożyska, wieńce, narzędzia, czopy, wały, osie, przeguby, ha‑
mulce, sprzęgła, przekładnie, brykieciarki, reduktory ciśnienia,
regulatory ciśnieniowe, zawory i filtry będące częściami maszyn lub
silników, w tym zawory ciśnieniowe, generatory prądu, głowice i świ‑
dry wiertnicze jako części maszyn, górnicze kombajny ścianowe, świ‑
dry górnicze, kołowroty, koparki do rowów, parowe kotły maszyno‑
we, ładowarki, koparki, koparki jednoczerpakowe mechaniczne,
ładowarko‑zwałowarki, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręcz‑
ny, instalacje odpylające, instalacje ssące do pyłu, dla celów oczysz‑
czających, osprzęt kotłów maszynowych, kruszarki, obudowy ma‑
szyn, odmulniki, osadzarki, odwadniarki, odżużlacze, organy
urabiające do kombajnów ścianowych i chodnikowych, pasy do
przenośników, sprężarki, prasy filtracyjne, przenośniki, przenośniki
zgrzebłowe, przenośniki taśmowe i inne urządzenia do transportu
kopalnianego poziomego i pionowego, przesiewacze i inne maszyny
do przesiewania, instalacje do przesiewania, sita dla przesiewaczy,
sita będące maszynami lub ich częściami, maszyny do robót ziem‑
nych, separatory, silniki inne niż do pojazdów lądowych, mechani‑
zmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, sterowanie
pneumatyczne do maszyn i silników, sterownicze mechanizmy do
maszyn i silników, uchwyty nożowe do organów urabiających, wcią‑
gniki, w tym wielokrążki, wentylatory do silników, wiertarki, wieże
wiertnicze pływające lub niepływające, wrębiarki do węgla, wyciągi
kopalniane, zagęszczacze, zsuwnie do transportu urobku, zwałowar‑
ki, cylindry i tłoki siłowników hydraulicznych, siłowniki i stojaki hy‑
drauliczne, maszyny i urządzenia dla górnictwa, w tym zmechanizo‑
wane obudowy górnicze, mechanizmy napędowe, transportery
pneumatyczne, podajniki, regulatory prędkości do maszyn i silników,
maszyny do rozdrabniania kopalin, maszyny do przeróbki rud, 9 in‑
stalacje elektryczne, kable elektryczne, materiały na przewody insta‑
lacji elektrycznych, w tym druty i kable, maski ochronne, przyrządy
do ochrony osobistej przeciw wypadkom, wyposażenie dla ratow‑
nictwa, wyłączniki zdalnie sterowane, wykrywacze i detektory,
11 lampy górnicze, urządzenia i instalacje oświetleniowe wraz
z osprzętem i wyposażeniem, kanały kominowe, kanały kominowe
do kotłów grzewczych, instalacje i urządzenia do celów klimatyzacji,
w tym wentylatory, wyciągi kominowe, kanały dymowe do kominów,
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do wytwarzania pary,
w tym generatory pary, inne niż części maszyn, automatyczne insta‑
lacje do transportu popiołów, instalacje do oczyszczania wód ścieko‑
wych, urządzenia do oczyszczania spalin, instalacje do zaopatrywa‑
nia w wodę, wymienniki ciepła, 12 kolejki łańcuchowe‑przetokowe,
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, wagony i platformy,
mechanizmy wywrotkowe będące częściami wagonów bądź plat‑
form, urządzenia do przetaczania wagonów, przenośniki i transpor‑
tery naziemne, zespoły napędowe jako części pojazdów, 13 zapalniki
do materiałów wybuchowych stosowane w kopalniach, materiały
wybuchowe, lonty, zapalniki do materiałów wybuchowych, 16 infor‑
matory, w tym książki, biuletyny, karty i arkusze informacyjne, czaso‑
pisma, 17 uszczelnienia dla elementów maszyn i urządzeń o ruchu
postępowo‑zwrotnym, obrotowym i spoczynkowym, elementy skła‑
dowe węzłów uszczelniających, zwłaszcza pierścienie uszczelniające
niemetalowe oraz pierścienie prowadzące, oporowe, oporowo
‑prowadzące przeciwwyciskowe, zgarniające i inne wykonane z wiel‑
kocząsteczkowych substancji organicznych będących masą pla‑
styczną, 19 betonowe elementy budowlane, konstrukcje budowlane
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe elemen‑
ty konstrukcyjne dla budownictwa, kanały i dukty niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konstrukcyjne elemen‑
ty niemetalowe dla budownictwa, okładziny niemetalowe dla bu‑
downictwa, podpory niemetalowe, zbiorniki murowane, 35 agencje
importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy kosz‑
tów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biur, doradztwo, badania, po‑
szukiwania, ekspertyzy oraz informacja w zakresie prowadzenia, or‑
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, wycena w związku
z działalnością handlową, agencje eksport‑import, agencje informa‑
cji handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych
oraz ich systematyzacja, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, rekrutacja personelu, pomoc przy zarządza‑
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarzą‑
dzania, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym projektowanie
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działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemy‑
słowymi, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, takich jak
ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożycza‑
nie materiału reklamowego, publikowanie tekstów reklamowych,
reklamy, promocja sprzedaży, organizowanie targów lub wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie w kompute‑
rowych bazach danych, usługi konsultingowe w związku z zarządza‑
niem oraz w zakresie księgowości podatkowej, zarządzania działal‑
nością gospodarczą i nabywania towarów dla osób trzecich,
36 usługi konsultingowe w zakresie finansów oraz dotyczące udzie‑
lania pożyczek, 37 instalacja, konserwacja oraz remonty i naprawy
maszyn i urządzeń górniczych, w tym serwis gwarancyjny i pogwa‑
rancyjny, wynajem maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych
oraz prowadzenie działalności serwisowej dla tych maszyn i urzą‑
dzeń, regeneracja, wykonywanie przeglądów, remontów i rekon‑
strukcji maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych oraz ich części,
usługi montażowe w zakresie maszyn i urządzeń górniczych i bu‑
dowlanych oraz konstrukcji stalowych, informacja budowlana, bu‑
downictwo, budownictwo podziemne, zwłaszcza tuneli, przekopów,
chodników górniczych, pochylni, sztolni, przejść podziemnych, prze‑
pustów, przecisków oraz szybów, studni, zbiorników wraz z obiekta‑
mi związanymi jak podszybia, wloty, kieszenie, lunety, roboty beto‑
niarskie, zbrojeniowe, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, roboty górnicze oraz roboty wydobywcze w branży
górniczej, izolowanie budynków, zabezpieczanie przed korozją, bu‑
dowa i naprawy magazynów, budownictwo przemysłowe, zakłada‑
nie, budowa i konserwacja rurociągów, montaż rusztowań, tynkowa‑
nie, uszczelnianie budynków, nadzór budowlany dla górnictwa,
przemysłu, transportu, ochrony środowiska, budownictwo przemy‑
słowe, doradztwo budowlane, 39 dystrybucja energii, dystrybucja
prądu elektrycznego, magazynowanie, składowanie, 41 kształcenie
praktyczne i pokazy w tym zakresie, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych, poradnictwo zawodowe, porady w za‑
kresie edukacji lub kształcenia, 42 analizy pokładów roponośnych,
badania geologiczne, badania techniczne, prace badawczo
‑rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo w sprawach sprzętu kom‑
puterowego, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne, eks‑
pertyzy oraz poszukiwania geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne,
opracowywanie projektów technicznych, badania w dziedzinie me‑
chaniki, prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, projektowa‑
nie budynków, opracowywanie projektów technicznych, badania
techniczne, prace badawczo‑rozwojowe realizowane dla potrzeb
własnych i osób trzecich, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, prace badawczo‑rozwojowe, technologicz‑
ne, doświadczalno‑produkcyjne oraz badania atestacyjne w zakresie
węzłów uszczelniających, opracowywanie dokumentacji form wtry‑
skowych, zespołów maszyn i urządzeń wymagających stosowania
uszczelnień zwłaszcza z zastosowaniem komputerowego wspoma‑
gania, doradztwo techniczne w zakresie techniki uszczelniania, 45 li‑
cencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 308992
(220) 2017 05 22
(151) 2018 03 28
(441) 2017 11 27
(732) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) KOPEX Machinery
(540)

(210) 471993

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.02.03, 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa, paliwa ciekłe, w tym benzyna i olej napędowy,
paliwa gazowe i mineralne, koks, pył węglowy jako paliwo, węgiel
brunatny, węgiel kamienny, 6 konstrukcje metalowe i ich części, kon‑
strukcje stalowe, odlewy metalowe i modele odlewnicze, metalowe
elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń górniczych, tuleje, pod‑
pory i stemple metalowe, metalowe stojaki cierne, stropnice człono‑
we metalowe, zamki do stempli i stropnic członowych, metalowe
obudowy tubingowe, drobne wyroby metalowe, w tym wałki, korpu‑
sy, szczęki, wirniki oraz wyroby ślusarskie, 7 maszyny i obrabiarki oraz
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ich części dla górnictwa, budownictwa, energetyki, transportu, cu‑
krowni, maszyny i urządzenia górnicze i budowlane oraz ich części,
maszyny i urządzenia, a mianowicie dmuchawy, kompresory, młyny,
pompy, prasy i prasy do celów przemysłowych, rozdrabniacze do ce‑
lów przemysłowych, transportery, podnośniki, części maszyn, a mia‑
nowicie łożyska, wieńce, narzędzia, czopy, wały, osie, przeguby, ha‑
mulce, sprzęgła, przekładnie, brykieciarki, reduktory ciśnienia,
regulatory ciśnieniowe, zawory i filtry będące częściami maszyn lub
silników, w tym zawory ciśnieniowe, generatory prądu, głowice i świ‑
dry wiertnicze jako części maszyn, górnicze kombajny ścianowe, świ‑
dry górnicze, kołowroty, koparki do rowów, parowe kotły maszyno‑
we, ładowarki, koparki, koparki jednoczerpakowe mechaniczne,
ładowarko‑zwałowarki, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręcz‑
ny, instalacje odpylające, instalacje ssące do pyłu, dla celów oczysz‑
czających, osprzęt kotłów maszynowych, kruszarki, obudowy ma‑
szyn, odmulniki, osadzarki, odwadniarki, odżużlacze, organy
urabiające do kombajnów ścianowych i chodnikowych, pasy do
przenośników, sprężarki, prasy filtracyjne, przenośniki, przenośniki
zgrzebłowe, przenośniki taśmowe i inne urządzenia do transportu
kopalnianego poziomego i pionowego, przesiewacze i inne maszyny
do przesiewania, instalacje do przesiewania, sita dla przesiewaczy,
sita będące maszynami lub ich częściami, maszyny do robót ziem‑
nych, separatory, silniki inne niż do pojazdów lądowych, mechani‑
zmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, sterowanie
pneumatyczne do maszyn i silników, sterownicze mechanizmy do
maszyn i silników, uchwyty nożowe do organów urabiających, wcią‑
gniki, w tym wielokrążki, wentylatory do silników, wiertarki, wieże
wiertnicze pływające lub niepływające, wrębiarki do węgla, wyciągi
kopalniane, zagęszczacze, zsuwnie do transportu urobku, zwałowar‑
ki, cylindry i tłoki siłowników hydraulicznych, siłowniki i stojaki hy‑
drauliczne, maszyny i urządzenia dla górnictwa, w tym zmechanizo‑
wane obudowy górnicze, mechanizmy napędowe, transportery
pneumatyczne, podajniki, regulatory prędkości do maszyn i silników,
maszyny do rozdrabniania kopalin, maszyny do przeróbki rud, 9 in‑
stalacje elektryczne, kable elektryczne, materiały na przewody insta‑
lacji elektrycznych, w tym druty i kable, maski ochronne, przyrządy
do ochrony osobistej przeciw wypadkom, wyposażenie dla ratow‑
nictwa, wyłączniki zdalnie sterowane, wykrywacze i detektory,
11 lampy górnicze, urządzenia i instalacje oświetleniowe wraz
z osprzętem i wyposażeniem, kanały kominowe, kanały kominowe
do kotłów grzewczych, instalacje i urządzenia do celów klimatyzacji,
w tym wentylatory, wyciągi kominowe, kanały dymowe do kominów,
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do wytwarzania pary,
w tym generatory pary inne niż części maszyn, automatyczne insta‑
lacje do transportu popiołów, instalacje do oczyszczania wód ścieko‑
wych, urządzenia do oczyszczania spalin, instalacje do zaopatrywa‑
nia w wodę, wymienniki ciepła, 12 kolejki łańcuchowe‑przetokowe,
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, wagony i platformy,
mechanizmy wywrotkowe będące częściami wagonów bądź plat‑
form, urządzenia do przetaczania wagonów, przenośniki i transpor‑
tery naziemne, zespoły napędowe jako części pojazdów, 13 zapalniki
do materiałów wybuchowych stosowane w kopalniach, materiały
wybuchowe, lonty, zapalniki do materiałów wybuchowych, 16 infor‑
matory, w tym książki, biuletyny, karty i arkusze informacyjne, czaso‑
pisma, 17 uszczelnienia dla elementów maszyn i urządzeń o ruchu
postępowo‑zwrotnym, obrotowym i spoczynkowym, elementy skła‑
dowe węzłów uszczelniających, zwłaszcza pierścienie uszczelniające
niemetalowe oraz pierścienie prowadzące, oporowe, oporowo
‑prowadzące przeciwwyciskowe, zgarniające i inne wykonane z wiel‑
kocząsteczkowych substancji organicznych będących masą pla‑
styczną, 19 betonowe elementy budowlane, konstrukcje budowlane
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe elemen‑
ty konstrukcyjne dla budownictwa, kanały i dukty niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konstrukcyjne elemen‑
ty niemetalowe dla budownictwa, okładziny niemetalowe dla bu‑
downictwa, podpory niemetalowe, zbiorniki murowane, 35 agencje
importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy kosz‑
tów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biur, doradztwo, badania, po‑
szukiwania, ekspertyzy oraz informacja w zakresie prowadzenia, or‑
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, wycena w związku
z działalnością handlową, agencje eksport‑import, agencje informa‑
cji handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych
oraz ich systematyzacja, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, rekrutacja personelu, pomoc przy zarządza‑
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niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarzą‑
dzania, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym projektowanie
działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemy‑
słowymi, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, takich jak
ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożycza‑
nie materiału reklamowego, publikowanie tekstów reklamowych,
reklamy, promocja sprzedaży, organizowanie targów lub wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie w kompute‑
rowych bazach danych, usługi konsultingowe w związku z zarządza‑
niem oraz w zakresie księgowości podatkowej, zarządzania działal‑
nością gospodarczą i nabywania towarów dla osób trzecich,
36 usługi konsultingowe w zakresie finansów oraz dotyczące udzie‑
lania pożyczek, 37 instalacja, konserwacja oraz remonty i naprawy
maszyn i urządzeń górniczych, w tym serwis gwarancyjny i pogwa‑
rancyjny, wynajem maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych oraz
prowadzenie działalności serwisowej dla tych maszyn i urządzeń, re‑
generacja, wykonywanie przeglądów, remontów i rekonstrukcji ma‑
szyn i urządzeń górniczych i budowlanych oraz ich części, usługi
montażowe w zakresie maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych
oraz konstrukcji stalowych, informacja budowlana, budownictwo, bu‑
downictwo podziemne, zwłaszcza tuneli, przekopów, chodników
górniczych, pochylni, sztolni, przejść podziemnych, przepustów,
przecisków oraz szybów, studni, zbiorników wraz z obiektami związa‑
nymi jak podszybia, wloty, kieszenie, lunety, roboty betoniarskie,
zbrojeniowe, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, roboty
górnicze oraz roboty wydobywcze w branży górniczej, izolowanie
budynków, zabezpieczanie przed korozją, budowa i naprawy maga‑
zynów, budownictwo przemysłowe, zakładanie, budowa i konserwa‑
cja rurociągów, montaż rusztowań, tynkowanie, uszczelnianie budyn‑
ków, nadzór budowlany dla górnictwa, przemysłu, transportu,
ochrony środowiska, budownictwo przemysłowe, doradztwo bu‑
dowlane, 39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego,
magazynowanie, składowanie, 41 kształcenie praktyczne i pokazy
w tym zakresie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz‑
nych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształ‑
cenia, 42 analizy pokładów roponośnych, badania geologiczne, bada‑
nia techniczne, prace badawczo
‑rozwojowe dla osób trzecich,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, ekspertyzy geolo‑
giczne, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy oraz poszukiwania geo‑
logiczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów tech‑
nicznych, badania w dziedzinie mechaniki, prace badawczo‑rozwojowe
dla osób trzecich, projektowanie budynków, opracowywanie projek‑
tów technicznych, badania techniczne, prace badawczo‑rozwojowe
realizowane dla potrzeb własnych i osób trzecich, ekspertyzy inżynie‑
ryjne, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo
‑rozwojowe, technologiczne, doświadczalno‑produkcyjne oraz bada‑
nia atestacyjne w zakresie węzłów uszczelniających, opracowywanie
dokumentacji form wtryskowych, zespołów maszyn i urządzeń wy‑
magających stosowania uszczelnień zwłaszcza z zastosowaniem
komputerowego wspomagania, doradztwo techniczne w zakresie
techniki uszczelniania, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 308993
(220) 2017 06 01
(210) 472442
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) MAJKA MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE DINO M.MAJKA WYTWÓRNIA GALANTERII DLA
ZWIERZĄT, Zawonia, PL.
(540) DINO M.Majka
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.01.08, 26.01.15, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 18 galanteria dla zwierząt domowych, smycze, smy‑
cze skórzane, smycze gumowane, obroże, obroże skórzane, obroże
przeciw insektom, kagańce, kagańce skórzane, szelki dla psów, linki
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z regulacją długości do prowadzenia zwierząt domowych, odzież dla
zwierząt domowych, gryzaki dla zwierząt domowych na przykład
bawełniane.

(111) 308994
(220) 2017 06 24
(210) 473329
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) ATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Libiąż, PL.
(540) ATMAT
(510), (511) 7 drukarki 3D, skanery 3D, egzoszkielety, szkielety elek‑
tromechaniczne, myjki ciśnieniowe, obrabiarki mechaniczne CNC,
obrabiarki konwencjonalne, zautomatyzowane linie produkcyjne,
stanowiska zrobotyzowane do spawania, roboty przemysłowe, sta‑
nowiska robocze do montażu podzespołów, 37 naprawy drukarek
3D, naprawy i konserwacja robotów przemysłowych, serwis i moder‑
nizacja maszyn i instalacji przemysłowych, 40 drukowanie 3D, 42 do‑
radztwo techniczne, testy ciśnieniowe, projektowanie CAD.
(111) 308995
(220) 2017 06 26
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) BELLACASA.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary, PL.
(540) BellaCasa.co
(540)

(210) 473399

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 20 meble, meble na wymiar na zamówienie, meble ze
stali szlachetnej, meble glamour, zestawy mebli, meble ze stali nie‑
rdzewnej, kamienia, szkła, drewna, tworzyw sztucznych, meble do
wnętrz, meble kuchenne, meble zewnętrzne, meble ogrodowe, me‑
ble gięte, postumenty [meble], postumenty pod doniczki na rośliny,
postumenty pod rzeźby i elementy dekoracyjne, cokoły [meble], co‑
koły [piedestały], kontuary, akcesoria meblowe wyposażenia domu,
elementy meblowe, blaty stołowe, blaty kuchenne, blaty jako części
mebli, blaty kamienne, rolety wewnętrzne, lustra ścienne, stojące,
łazienkowe, jako elementy mebli, ramki do zdjęć, dekoracje wiszą‑
ce jako ozdoby ścienne, sztukateria, poduszki, podkładki z tworzyw
sztucznych, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wy‑
konane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, elementy wystroju wnętrz wykona‑
ne z tkanin [poduszki], 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
hurtowej, za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on‑line),
sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: zapachy,
dekoracje ze stali, akcesoria oświetleniowe takie jak: lampy stołowe,
lampy podłogowe, żyrandole, lampy do łazienki, lampy glamour,
abażury, kinkiety elektryczne, żarówki, akcesoria łazienkowe, zegary,
dywany, dekoracje z kamienia, rolety zewnętrzne, meble, meble na
wymiar na zamówienie, meble ze stali szlachetnej, meble glamour,
zestawy mebli, meble ze stali nierdzewnej, kamienia, szkła, drew‑
na, tworzyw sztucznych, meble do wnętrz, meble kuchenne, meble
zewnętrzne, meble ogrodowe, meble gięte, postumenty, cokoły,
kontuary, akcesoria meblowe wyposażenia domu, elementy meblo‑
we, blaty stołowe, blaty kuchenne, blaty jako części mebli, blaty
kamienne, rolety wewnętrzne, lustra ścienne, stojące, łazienkowe,
jako elementy mebli, ramki do zdjęć, dekoracje wiszące jako ozdo‑
by ścienne, sztukateria, poduszki, podkładki z tworzyw sztucznych,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z ta‑
kich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, świeczniki, tace do
użytku domowego, porcelana, wazy, wazony, misy, tekstylia, firany,
zasłony, obrusy, dywany, tapety winylowe, tekstylne, nietekstylne,
z tworzyw sztucznych, impregnaty do kamienia, środki pielęgnacji
mebli, administrowanie działalnością handlową, usługi handlu elek‑
tronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy on‑line, usługi importowo‑eksportowe, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świad‑
czenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
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i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi administro‑
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprze‑
daży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania
sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama,
reklama radiowa, telewizyjna i prasowa, reklama na stronach inter‑
netowych, promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promo‑
cyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on‑line, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, 40 produkcja mebli na zamówienie, stolar‑
stwo meblowe, produkcja mebli według specyfikacji osób trzecich,
kształtowanie elementów metalowych, kucie artykułów metalo‑
wych na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, montowa‑
nie produktów dla osób trzecich.

(111) 308996
(220) 2017 07 07
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) TROJANOWSKI MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO‑HANDLOWE STANDA, Ząbki, PL.
(540) VIZARD men’s fashion
(540)

(210) 473871

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, męska, młodzieżowa i dzie‑
cięca, ubiory plażowe, odzież sportowa, bluzki, bluzy, garnitury, ma‑
rynarki, fraki, podkoszulki, koszule, koszulki polo, koszulki z krótkimi
rękawami, (T‑shirty), kamizelki, swetry, pulowery, spodnie, spodenki,
bermudy, szorty, skafandry, dresy, płaszcze, palta, jesionki, trencze,
kurtki, wiatrówki, skarpety, getry, rajstopy, leginsy, bielizna, pidżamy,
szlafroki, płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, szelki,
krawaty, muszki, chusty, chusteczki, szaliki, szale, apaszki, nakrycia
głowy, czapki, berety, rękawiczki, rękawice, obuwie, obuwie spor‑
towe, buty za kostkę, obuwie plażowe, obuwie skórzane, 35 usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej prowadzone w punktach sprzedaży,
sklepach, sieciach sklepów, salonach oraz przez Internet następują‑
cych towarów: odzież, odzież damska, męska, młodzieżowa i dzie‑
cięca, ubiory plażowe, odzież sportowa, bluzki, bluzy, garnitury, ma‑
rynarki, fraki, podkoszulki, koszule, koszulki polo, koszulki z krótkimi
rękawami, (T‑shirty), kamizelki, swetry, pulowery, spodnie, spodenki,
bermudy, szorty, skafandry, dresy, płaszcze, palta, jesionki, trencze,
kurtki, wiatrówki, skarpety, getry, rajstopy, leginsy, bielizna, pidżamy,
szlafroki, płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, szelki,
krawaty, muszki, chusty, chusteczki, szaliki, szale, apaszki, nakrycia
głowy, czapki, berety, rękawiczki, rękawice, obuwie, obuwie sporto‑
we, buty za kostkę, obuwie plażowe, obuwie skórzane, usługi zarzą‑
dzania w działalności handlowej, usługi doradcze w zakresie działal‑
ności gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi informacyjne dla konsumentów, organizacja wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pu‑
blikowanie tekstów reklamowych, badania i analizy rynku, badania
rynkowe oraz marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej .
(111) 308997
(220) 2017 07 19
(210) 474386
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) Dvino Export S.L., Marbella, ES.
(540) VIÑA DARUS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino.
(111) 308998
(220) 2017 07 26
(210) 474628
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) PIWO SZTORMOWE
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 308999
(220) 2017 07 26
(210) 474637
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) AMBER CHMIELOWY DZIENNA DAWKA CHMIELU
(510), (511) 32 piwo.
(111) 309000
(220) 2017 07 31
(210) 474798
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków, PL.
(540) ABS
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, żołty, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.09, 07.01.24, 07.01.18
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nie‑
ruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościa‑
mi, planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi:
pośrednictwa finansowego i kredytowania,w tym w zakresie usług
developerskich związanych z pozyskaniem gruntu, budowaniem
i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi dorad‑
cze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozli‑
czenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe,
doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwe‑
stowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wyce‑
na nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz
szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nie‑
ruchomości, finansowanie inwestycji.
(111) 309001
(220) 2017 11 29
(210) 479547
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) UZDROWISKO USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka, PL.
(540) GRAND LUBICZ UZDROWISKO USTKA
(540)

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.17, 05.03.20, 01.01.05
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, lecz‑
nicze napary, lecznicze oleje, lecznicze napoje, leki, lecznicza bo‑
rowina, lecznicze środki do kąpieli, 41 konferencje organizowanie
i prowadzenie, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy i spotkania, 43 hotele, pensjonaty, usługi w zakresie posił‑
ków, zakwaterowania, stołówki, usługi barowe, kawiarniane, restau‑
racyjne, 44 sanatoria, pomoc medyczna, fizjoterapia, fizykoterapia,
rehabilitacja medyczna, usługi pielęgniarskie.
(111) 309002
(220) 2017 12 11
(210) 479997
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) POSNANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) POZNANIA
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, ak‑
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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, do‑
radztwo 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, komputerowe bazy danych (pozy‑
skiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, maszyno‑
pisanie, 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 zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie pro‑
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil‑
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produk‑
cja programów związanych z telezakupami, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji persone‑
lu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za
kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyj‑
ne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo‑
rządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ‑
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa‑
trzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefo‑
niczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemar‑
keting, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi au‑
kcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks‑
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do
celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usłu‑
gi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po‑
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują‑
cymi 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 przypominania o spotkaniach [prace biuro‑
we], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trze‑
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic re‑
klamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem foto‑
kopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów rekla‑
mowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han‑
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
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puterowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działal‑
nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakre‑
sie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowy‑
mi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania
wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, banko‑
wość online, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finan‑
sowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów
wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredyto‑
wych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby
rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie
ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana walut, informacja
o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, in‑
westycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania gieł‑
dowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, po‑
średnictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie
pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie
pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarza‑
nie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarza‑
nie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsoro‑
wanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa],
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony in‑
ternetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne,
usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych,
usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usłu‑
gi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwaranto‑
wania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od
pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przed‑
siębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytal‑
nych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wyce‑
na dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieru‑
chomości], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena
zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny fiskalne, wy‑
najem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzch‑
ni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie fi‑
nansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki fundu‑
szy na cele dobroczynne.

(111) 309003
(220) 2013 03 08
(210) 473102
(151) 2017 11 23
(441) 2017 12 04
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NJU.mobile
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefo‑
ny komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudowy do telefonów
komórkowych, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów
komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier
komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojaz‑
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dów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórko‑
wej, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmi‑
strzowskie i chronometryczne, zegarki i zegary, 16 druki, materiały
introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, materia‑
ły szkoleniowe i instruktażowe za wyjątkiem aparatów, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 portfele, teczki, wizytow‑
niki, aktówki, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry za wyjątkiem gier elektronicznych i zabaw‑
ki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne,
przyrządy kulturystyczne, 35 usługi z zakresu promocji, reklamy
i marketingu, również drogą on‑line, usługi w zakresie sprzedaży na‑
stępujących towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne,
telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy
kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty
telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisa‑
ne magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elek‑
troniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządze‑
nia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, papier, karton i wyroby z tych
materiałów zawarte w tej klasie, druki, materiały introligatorskie, fo‑
tografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, tekstylia i wyroby
włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce,
pledy, ręczniki, flagi, proporce, chorągiewki, odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły
sportowe, gimnastyczne, siłowo‑kulturystyczne, również drogą on
‑line, usługi pośrednictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej
w Internecie, usługi w zakresie rozpowszechniania folderów, mate‑
riałów promocyjnych i próbek, usługi w zakresie wynajmu sprzętu
reklamowego, usługi w zakresie przygotowywania opracowań staty‑
stycznych, mechanograficznych i stenotypicznych, usługi w zakresie
rejestracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania da‑
nych, badania marketingowe polegające w szczególności na okre‑
ślaniu odbiorców, do których dotarły przekazy reklamowe, usługi
w zakresie kompilacji i wykorzystania danych matematycznych lub
statystycznych, usługi w zakresie badania i analizy rynku, usługi
w zakresie tworzenia baz danych, usługi w zakresie organizowania
promocji za pośrednictwem multimedialnych nośników audiowizu‑
alnych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie transakcji płatniczych,
obsługi kart kredytowych i rabatowych, usługi w zakresie umożliwia‑
nia osobom trzecim dokonywania płatności rachunków drogą trans‑
feru elektronicznego lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
środków finansowych, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi
w zakresie organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw za
wyjątkiem wystaw w celach handlowych lub reklamowych i konfe‑
rencji oraz szkoleń związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem
Internetu, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków za wy‑
jątkiem druków reklamowych, także w formie elektronicznej, usługi
w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych i spor‑
towych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie
organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników
audiowizualnych.

(111) 309004
(220) 2013 03 08
(210) 475175
(151) 2017 11 23
(441) 2017 09 18
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NJU.mobile
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefo‑
ny komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudowy do telefonów
komórkowych, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów
komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier

3104

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojaz‑
dów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórko‑
wej, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmi‑
strzowskie i chronometryczne, zegarki i zegary, 16 druki, materiały
introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, materia‑
ły szkoleniowe i instruktażowe za wyjątkiem aparatów, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 portfele, teczki, wizytow‑
niki, aktówki, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry za wyjątkiem gier elektronicznych i zabaw‑
ki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne,
przyrządy kulturystyczne, 35 usługi z zakresu promocji, reklamy
i marketingu, również drogą on‑line, usługi w zakresie sprzedaży na‑
stępujących towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne,
telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy
kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty
telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisa‑
ne magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elek‑
troniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządze‑
nia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, papier, karton i wyroby z tych
materiałów zawarte w tej klasie, druki, materiały introligatorskie, fo‑
tografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, tekstylia i wyroby
włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce,
pledy, ręczniki, flagi, proporce, chorągiewki, odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły
sportowe, gimnastyczne, siłowo‑kulturystyczne, również drogą on
‑line, usługi pośrednictwa w sprzedaży powierzcłmi reklamowej
w Internecie, usługi w zakresie rozpowszechniania folderów, mate‑
riałów promocyjnych i próbek, usługi w zakresie wynajmu sprzętu
reklamowego, usługi w zakresie przygotowywania opracowań staty‑
stycznych, mechanograficznych i stenotypicznych, usługi w zakresie
rejestracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania da‑
nych, badania marketingowe polegające w szczególności na okre‑
ślaniu odbiorców, do których dotarły przekazy reklamowe, usługi
w zakresie kompilacji i wykorzystania danych matematycznych lub
statystycznych, usługi w zakresie badania i analizy rynku, usługi
w zakresie tworzenia baz danych, usługi w zakresie organizowania
promocji za pośrednictwem multimedialnych nośników audiowizu‑
alnych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie transakcji płatniczych,
obsługi kart kredytowych i rabatowych, usługi w zakresie umożliwia‑
nia osobom trzecim dokonywania płatności rachunków drogą trans‑
feru elektronicznego lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
środków finansowych, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi
w zakresie organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw za
wyjątkiem wystaw w celach handlowych lub reklamowych i konfe‑
rencji oraz szkoleń związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem
Internetu, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków za wy‑
jątkiem druków reklamowych, także w formie elektronicznej, usługi
w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych i spor‑
towych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie
organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników
audiowizualnych.

Nr 8/2018

(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.13.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 ładowacze i chwytaki, ładowarki samojezdne, urządze‑
nia dźwigowe, kosiarki, systemy sterowania.
(111) 309007
(220) 2017 08 07
(151) 2018 03 07
(441) 2017 10 30
(732) USARKIEWICZ ZENON DOMOS, Skórcz, PL.
(540) Finakryl
(540)

(210) 475117

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 17 kity, kity do drewna, materiały do uszczelniania okien
i drzwi.
(111) 309008
(220) 2017 08 09
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) BERIMAL
(540)

(210) 475164

(111) 309005
(220) 2017 08 01
(210) 474873
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 09
(732) GRALIK JACEK, Warszawa, PL.
(540) MAO
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajaz‑
dów, lodziarni, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi,
kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, przygotowywa‑
nie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie.

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25, 26.11.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sa‑
nitarne, w tym nielecznicze produkty toaletowe ,preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplemen‑
ty diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, pre‑
paraty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój‑
cze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do
celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio‑
ła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, tera‑
peutyczne plastry, okłady.

(111) 309006
(220) 2017 08 06
(210) 475048
(151) 2018 03 06
(441) 2017 10 30
(732) GORDZIEJCZYK ADAM HYDRO‑METAL, Wąsewo, PL.
(540) AGroLeo

(111) 309009
(220) 2017 08 09
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) BERIMAL +

(210) 475165
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01, 24.17.05
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sa‑
nitarne, w tym nielecznicze produkty toaletowe ,preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplemen‑
ty diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, pre‑
paraty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój‑
cze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do
celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio‑
ła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, tera‑
peutyczne plastry, okłady.
(111) 309010
(220) 2017 08 09
(210) 475169
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) BERIMAL
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sa‑
nitarne, w tym nielecznicze produkty toaletowe ,preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie: mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplemen‑
ty diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, pre‑
paraty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój‑
cze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do
celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio‑
ła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, tera‑
peutyczne plastry, okłady.
(111) 309011
(220) 2017 08 11
(210) 475262
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 20
(732) ATLETA SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) Mr. Big
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dodatki
dietetyczne, żywność dla diet medycznych, suplementy dietetyczne
i odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, dodatki dietetyczne w formie napojów, zdro‑
wotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów.
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(111) 309012
(220) 2017 08 11
(210) 475271
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 20
(732) CHUDAK URSZULA HOL‑DENTAL DEPOT, Łódź, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 02.09.10
(510), (511) 3 nielecznicze płukanki stomatologiczne, wybielające
żele dentystyczne, preparaty do polerowania protez dentystycz‑
nych, roztwory czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych
urządzeń sterylizacyjnych, dentystyczne płyny do płukania ust po‑
zbawione substancji medycznych, paski wybielające zęby, proszek
do zębów, pasta do zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, prepara‑
ty do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, płyny do czysz‑
czenia zębów, płyn do czyszczenia zębów, żele do czyszczenia zę‑
bów, środki do polerowania zębów, nielecznicze pasty do zębów,
proszek do czyszczenia zębów, pasty wybielające do zębów, prepa‑
raty wybielające do zębów, kremy wybielające do zębów, środki do
mycia zębów, środki do czyszczenia zębów, paski do wybielania zę‑
bów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], nie‑
lecznicze środki do mycia zębów, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, proszek do zębów w formie pasty, środki do pielęgnacji
zębów dla zwierząt, pasta do zębów w formie tabletek twardych,
preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, środki do
czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów
w formie gumy do żucia, pasta do zębów w postaci stałej, w formie
sypkiej, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
nielecznicze spraye do jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej,
środki do higieny jamy ustnej, niemedyczne płyny do płukania jamy
ustnej, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, spraye do jamy
ustnej, nie do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej, nie
do użytku medycznego, 5 cement stomatologiczny, stomatologicz‑
ne środki profilaktyczne, metale ukształtowane do stomatologii, leki
do celów stomatologicznych, amalgamaty do celów stomatologicz‑
nych, antybiotyki do stosowania w stomatologii, lakiery przewodzą‑
ce do celów stomatologicznych, stopy metali do użytku stomatolo‑
gicznego, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych,
środki znieczulające do celów stomatologicznych, żywice syntetycz‑
ne do stosowania w stomatologii, materiały porcelanowe do użytku
w stomatologii, wosk do modelowania do celów stomatologicznych,
podkłady z metali do celów stomatologicznych, kleje do użytku sto‑
matologicznego i dentystycznego, materiały syntetyczne do użytku
stomatologicznego do wypełnień, materiały do uszczelniania szcze‑
lin do celów stomatologicznych, środki dezynfekujące do aparatury
i przyrządów stomatologicznych, materiały wiążące i podkłady do
celów stomatologicznych, gips dentystyczny, ceramika dentystycz‑
na, żywice dentystyczne, lakier dentystyczny, kompozyty denty‑
styczne, amalgamaty dentystyczne, szczeliwa dentystyczne, denty‑
styczne amalgamaty, dentystyczne mastyksy, surowce dentystyczne,
stopy dentystyczne, mastyksy dentystyczne, dentystyczne cementy,
wosk dentystyczny, dentystyczne materiały ścierne, dentystyczne
materiały wiążące, dentystyczne mieszaniny odbudowujące, denty‑
styczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały porcelanowe,
dentystyczne cementy żywiczne, wosk dentystyczny do przygoto‑
wywania wycisków dentystycznych, amalgamaty dentystyczne ze
złota, porcelana na protezy dentystyczne, materiał na koronki denty‑
styczne, materiał na mostki dentystyczne, cementy dentystyczne do
wypełnień, preparaty i artykuły dentystyczne, dentystyczne (mate‑
riały-) do odcisków, materiały dentystyczne do odcisków, kleje do
protez dentystycznych, cementy do protez dentystycznych, kleje do
celów dentystycznych, gips do celów dentystycznych, materiały do
protez dentystycznych, gazy do użytku dentystycznego, lak szczeli‑
nowy do celów dentystycznych i techniczno‑dentystycznych, kau‑
czuk do celów dentystycznych, materiały dentystyczne do plombo‑
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wania zębów, materiały dentystyczne do wypełniania zębów, lakiery
dentystyczne do uszczelniania zębów, środki uszczelniające do ce‑
lów dentystycznych, materiały wyściełające do celów dentystycz‑
nych, materiały utrwalające do celów wycisków dentystycznych, pa‑
ski do przyklejania protez dentystycznych, preparaty dentystyczne
do ujawniania płytki nazębnej, dentystyczne materiały do powiela‑
nia modeli zębów, dentystyczne materiały do tworzenia modeli zę‑
bów, materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, mate‑
riały do osadzania do celów dentystycznych, stopy metali
szlachetnych do implantów dentystycznych, stopy metali szlachet‑
nych do celów dentystycznych, licówki dentystyczne do stosowania
w odbudowie zębów, materiały dentystyczne do odcisków zawiera‑
jące alginat chromatyczny, środki czyszczące [preparaty] do steryli‑
zacji narzędzi dentystycznych, płyny o działaniu ścierającym do użyt‑
ku dentystycznego, czyściki o działaniu ścierającym do użytku
dentystycznego, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, materiały ceramiczne do stosowania
w rekonstrukcji protez dentystycznych, żywica dentystyczna do tym‑
czasowych mostków, koron i licówek, materiały ceramiczne do wy‑
pełniania do celów dentystycznych, materiały do wytrawiania zę‑
bów, preparaty do plombowania zębów, materiały do plombowania
zębów, materiał do naprawiania zębów, materiały do sztucznych zę‑
bów, lecznicze środki do czyszczenia zębów, stopy ceramiczne na
korony zębowe, alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków
zębów, środki żrące do leczenia powierzchni zębów, stopy metali do
celów odbudowy zębów, bandaże do jamy ustnej, leczniczy spray do
jamy ustnej, materiały do profilaktyki jamy ustnej, środki do czysz‑
czenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, lecznicze żele do pielę‑
gnacji jamy ustnej, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, przeciw‑
drobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, spraye do jamy ust‑
nej do użytku medycznego, płyny do płukania jamy ustnej do celów
medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za
pomocą szczoteczki, płyny do płukania jamy ustnej do celów me‑
dycznych [płyny do płukania gardła], 10 fotele stomatologiczne,
wiertła stomatologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne,
protezy stosowane w stomatologii, części protetyczne do stomatolo‑
gii, kątnice do stomatologii zachowawczej, rękawice do użytku sto‑
matologicznego, igły do celów stomatologicznych, implanty [prote‑
zy] stosowane w stomatologii, wiertła do użytku w stomatologii,
jednorazowe kątnice do stomatologii zachowawczej, implanty [pro‑
tezy] do chirurgii stomatologicznej, specjalne fotele do użytku sto‑
matologicznego, dyski ścierające do zastosowań stomatologicznych,
tarcze ścierne do celów stomatologicznych, dyski tnące do zastoso‑
wań stomatologicznych, rękawiczki lateksowe do celów stomatolo‑
gicznych, urządzenia rtg do obrazowania stomatologicznego, urzą‑
dzenia do użytku przez asystentów stomatologów, instrumenty do
użytku w protetyce stomatologicznej, fotele specjalnie przystosowa‑
ne do celów stomatologicznych, lampy polimeryzacyjne [do utwar‑
dzania materiałów stomatologicznych], maski ochronne do użytku
przez pracowników stomatologii, rękawice ochronne do użytku
przez pracowników stomatologii, dłuta stomatologiczne, inne niż do
użytku osobistego, zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu
zębów, aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i me‑
dycznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatolo‑
gicznego, irygatory do jamy ustnej do stosowania w stomatologii,
fotele do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego,
leżanki do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologiczne‑
go, uchwyty mocujące do urządzeń wiercących do zastosowań sto‑
matologicznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stoma‑
tologicznej [protezy], implanty protetyczne, przyrządy do implantów
protetycznych, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, lu‑
sterka dentystyczne, artykulatory dentystyczne, mostki dentystycz‑
ne, ekskawatory fotele stomatologiczne, wiertła stomatologiczne,
stomatologiczne kamery wewnątrzustne, protezy stosowane w sto‑
matologii, części protetyczne do stomatologii, kątnice do stomatolo‑
gii zachowawczej, rękawice do użytku stomatologicznego, igły do
celów stomatologicznych, implanty [protezy] stosowane w stomato‑
logii, wiertła do użytku w stomatologii, jednorazowe kątnice do sto‑
matologii zachowawczej, implanty [protezy] do chirurgii stomatolo‑
gicznej, specjalne fotele do użytku stomatologicznego, dyski
ścierające do zastosowań stomatologicznych, tarcze ścierne do ce‑
lów stomatologicznych, dyski tnące do zastosowań stomatologicz‑
nych, rękawiczki lateksowe do celów stomatologicznych, urządzenia
rtg do obrazowania stomatologicznego, urządzenia do użytku przez
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asystentów stomatologów, instrumenty do użytku w protetyce sto‑
matologicznej, fotele specjalnie przystosowane do celów stomatolo‑
gicznych, lampy polimeryzacyjne [do utwardzania materiałów sto‑
matologicznych], maski ochronne do użytku przez pracowników
stomatologii, rękawice ochronne do użytku przez pracowników sto‑
matologii, dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego,
zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, aparaty
rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, sprzęt
i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, irygatory
do jamy ustnej do stosowania w stomatologii, fotele do badań wyko‑
nane specjalnie do użytku stomatologicznego, leżanki do badań wy‑
konane specjalnie do użytku stomatologicznego, uchwyty mocujące
do urządzeń wiercących do zastosowań stomatologicznych, materia‑
ły na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], im‑
planty protetyczne, przyrządy do implantów protetycznych, przyrzą‑
dy protetyczne do celów dentystycznych, lusterka dentystyczne,
artykulatory dentystyczne, mostki dentystyczne, ekskawatory den‑
tystyczne, protezy dentystyczne, implanty dentystyczne, sondy den‑
tystyczne, podkłady dentystyczne, prostnice dentystyczne, spektro‑
fotometry dentystyczne, korony dentystyczne, fotele dentystyczne,
wiertła dentystyczne, miazgociągi dentystyczne, strzykawki denty‑
styczne, dentystyczne urządzenia rentgenowskie, sztyfty korzenio‑
we dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, łyżki wyci‑
skowe [dentystyczne], urządzenia dentystyczne równoległościowe,
dentystyczne kolorniki odcieni, części protez dentystycznych, spek‑
trofotometry dentystyczne do ustalania koloru protezy dentystycz‑
nej, dentystyczne wkłady koronowo‑korzeniowe, urządzenia denty‑
styczne do frezowania, wiertła dentystyczne do cięcia, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, dentystyczne (urządzenia i przyrządy-),
przyrządy i przybory dentystyczne, strzykawki do celów dentystycz‑
nych, lasery do celów dentystycznych, szczypce do użytku denty‑
stycznego, urządzenia do odlewów dentystycznych, rurki do zasto‑
sowań dentystycznych, wiertła do wiertarek dentystycznych,
dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, papierowe nakładki
na tacki dentystyczne, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów,
protezy dentystyczne w postaci wkładów, lusterka ręczne do badań
dentystycznych, końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych,
przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego, urządzenia
do wytwarzania protez dentystycznych, szczypce do technicznych
zabiegów dentystycznych, urządzenia do dopasowywania protez
dentystycznych, urządzenia do wyświetlania obrazów dentystycz‑
nych, tarcze odcinające do celów dentystycznych, urządzenia odsy‑
sające do użytku dentystycznego, wsporniki implantów do celów
dentystycznych, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, im‑
planty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, urządzenia
do powielania dentystycznych filmów rentgenowskich, fotele do ce‑
lów medycznych lub dentystycznych, jednorazowe końcówki wylo‑
towe do strzykawek dentystycznych, ultradźwiękowe przyrządy dia‑
gnostyczne do użytku dentystycznego, przybory do wieszania
dentystycznych zdjęć rentgenowskich, lampy do użytku z przyrząda‑
mi dentystycznymi, meble wykonane specjalnie do użytku denty‑
stycznego, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
aparatura do polimeryzacji do celów dentystycznych, urządzenia
wibrujące do podgrzewania wosków dentystycznych, mosty do im‑
plantów do celów dentystycznych, klipsy dentystyczne do zabezpie‑
czania istniejącej protezy zębowej, irygatory przyzębne do użytku
w leczeniu dentystycznym, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości
do celów dentystycznych, osłony ochronne na twarz do użytku den‑
tystycznego, przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy
pielęgnacji jamy ustnej, przyrządy [irygatory jamy ustnej] stosowane
przez dentystów do płukania dziąseł, stymulatory dziąseł w prze‑
strzeniach międzyzębowych stosowane w leczeniu dentystycznym,
przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji
zębów, urządzenia kolimacyjne wskazujące pozycję do dentystycz‑
nych urządzeń rentgenowskich, urządzenia do zastosowania pro‑
mieniowania laserowego do celów dentystycznych, dentystyczne
unieruchamiające podpórki do jamy ustnej do rentgena, czepki
ochronne na włosy do noszenia przez dentystów, urządzenia do po‑
lerowania zębów do użytku przez dentystów, elektryczne irygatory
jamy ustnej do użytku przez dentystów, ramki do błon rentgenow‑
skich do użytku dentystycznego, maski ochronne na nos do użytku
dentystycznego, szpilki z metali szlachetnych do użytku dentystycz‑
nego, sztyfty z materiałów szlachetnych do użytku dentystycznego,
maski ochronne na twarz do użytku dentystycznego, przyrządy do
użytku przy wstawianiu protez dentystycznych, przyrządy koagula‑
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cyjne wysokiej częstotliwości do celów dentystycznych, maski
ochronne na usta do użytku dentystycznego, uchwyty do błon rent‑
genowskich do użytku dentystycznego, oprawki do błon rentge‑
nowskich do użytku dentystycznego, sztuczne zęby, koronki zębo‑
we, koronki na zęby, sztuczne części zębów, pojemniki ochronne na
zęby, klamerki [aparaty] na zęby, urządzenia do naprawy zębów, na‑
kładki do prostowania zębów, urządzenia do dopasowywania
sztucznych zębów, przyrządy do regulacji zębów [aparaty ortodon‑
tyczne], protezy w postaci częściowych koron zębowych, protezy
w postaci pełnych koron zębowych, urządzenia do użytku przy wy‑
twarzaniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku w przygotowy‑
waniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku przy wstawianiu
sztucznych zębów, szczoteczki międzyzębowe do użytku w leczeniu
zębów, zamki ortodontyczne [aparaty ortodontyczne] do stosowa‑
nia w prostowaniu zębów, protezy z porcelany o wysokiej wytrzyma‑
łości przytwierdzane do struktury zębiny, przyrządy endodontyczne,
irygatory jamy ustnej, piersiowe urządzenia drenażowe do usuwania
cieczy z jamy opłucnej pacjenta, uchwyty do błon rentgenowskich
do użytku w jamie ustnej, 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do
zębów elektryczne, artykuły do czyszczenia zębów, futerały na
szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, pudełecz‑
ka do przechowywania sztucznych zębów, włosie do szczoteczek do
zębów, uchwyty na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do
zębów, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, szczoteczki do
zębów do szczotkowania ręcznego, pojemniki na środki do czyszcze‑
nia zębów, rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, szczoteczki do zę‑
bów dla zwierząt domowych, przyrządy do ultradźwiękowego czysz‑
czenia protez zębowych, pojemniki do czyszczenia i przechowywania
protez zębowych, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się
ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych, urządzenia do mycia
zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użyt‑
ku domowego, nici dentystyczne, nić dentystyczna, nici dentystycz‑
ne lecznicze, dozowniki nici dentystycznej, wykałaczki dentystyczne
do użytku osobistego, irygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane
w dentystyce, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farma‑
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me‑
dycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem me‑
dycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym.

(111) 309013
(220) 2017 08 17
(210) 475430
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) CALIFORNIA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, PL.
(540) CF California Furniture
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, drewno budow‑
lane, drewno obrobione, drewno częściowo obrobione, drewno
użytkowe, drzwi niemetalowe, drzwiowe płyty niemetalowe, listwy
niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, płyty budowlane niemeta‑
lowe, płyty ścienne niemetalowe dla budownictwa, schody nieme‑
talowe, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu w szcze‑
gólności lustra, ramki obrazów, szafki, wieszaki meblowe, karnisze do
zasłon, nogi do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, zestawy mebli,
elementy meblowe, półki meblowe, blaty meblowe, złącza do mebli,
parawany meblowe, płyty dekoracyjne do mebli w tym dekoracyj‑
ne płyty ścienne nietekstylne, formatki meblowe, fronty meblowe,
meble na miarę do zabudowy, karnisze do zasłon, wyroby stolarskie
meblowe, lustra, korki, 37 konserwacja i naprawy mebli, odnawianie
mebli, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi budowlano
‑remontowe w zakresie budynków, tapicerowanie mebli, instalowa‑
nie mebli na wymiar, 40 obróbka materiałów meblowych, obróbka
drewna, obróbka metali, produkcja mebli na zamówienie, profilo‑
wanie mebli, usługi stolarskie, 42 projektowanie mebli, doradztwo
projektowe.
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(111) 309014
(220) 2017 08 22
(210) 475568
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 13
(732) LEGENDS OF ARABIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) LEGENDS of ARABIA
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 sprzedaż: słodyczy, ciast, wszelkich wyrobów cukier‑
niczych oraz herbat, kaw i syropów, 43 restauracje i kawiarnie.
(111) 309015
(220) 2017 08 22
(210) 475605
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 13
(732) LEGENDS OF ARABIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) AMOORA LEBANESE GOURMET
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnoczerwony
(531) 03.07.05, 02.09.01, 26.13.25, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż: słodyczy, ciast, wszelkich wyrobów cukier‑
niczych oraz herbat, kaw i syropów, 43 restauracje i kawiarnie.
(111) 309016
(220) 2017 08 23
(210) 475619
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) IBUPROM SPORT
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01
(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 depilacji,
środki sanitarne takie jak: nielecznicze produkty toaletowe, prepara‑
ty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami‑
ny, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produk‑
ty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla
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niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty che‑
miczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje do
celów leczniczych, zioła do celów leczniczych, napary lecznicze, leki
wzmacniające, plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne.

(111) 309017
(220) 2017 08 23
(210) 475628
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) ULTRA ICE Rekomendowany przez IBUPROM SPORT
(540)

Kolor znaku: fioletowy, szary, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.03.01, 02.01.08, 02.01.23
(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 depilacji,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mi‑
nerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mine‑
ralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje diete‑
tyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me‑
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion‑
ki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó‑
ry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, pły‑
ny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycz‑
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki leczni‑
cze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do
celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne.
(111) 309018
(220) 2017 08 23
(210) 475629
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) ULTRA ICE Rekomendowany przez IBUPROM SPORT
(540)

Kolor znaku: fioletowy, pomarańczowy, szary, niebieski, biały
(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(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 pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, per‑
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fumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do
depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobi‑
stej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni‑
cze, witaminy, minerały do celów medycznych, 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, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce‑
lów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty far‑
maceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno‑
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzyma‑
tyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry
lecznicze, 10 wyroby medyczne.

(111) 309019
(220) 2017 08 23
(210) 475630
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) ULTRA ICE KOMPRES CHŁODZĄCY
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty do
golenia, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depila‑
cji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, pre‑
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw‑
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, środki sanitarne do ce‑
lów medycznych, środki odkażające, kompresy lecznicze.
(111) 309020
(220) 2017 08 23
(210) 475631
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) ULTRA ICE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(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 pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, per‑
fumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do
depilacji, środki sanitarne takie jak: nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobi‑
stej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni‑
cze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do
żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo‑
magające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych,
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herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro‑
dukty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą‑
dzikowe, 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 do celów leczniczych, zioła do celów leczniczych,
napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry lecznicze, okłady, 10 wy‑
roby medyczne.

3109

początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty dia‑
gnostyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okłady,
kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry,
okłady.

(111) 309023
(220) 2017 08 24
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) ULTRAVOX Maxe smak miętowy
(540)

(210) 475683

(111) 309021
(220) 2017 08 23
(210) 475633
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) ULTRA ICE SPRAY CHŁODZĄCY
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.16
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty do
golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, pro‑
dukty perfumeryjne, perfumy, preparaty do depilacji, środki sanitar‑
ne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty ziołowe
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, spraye
lecznicze.
(111) 309022
(220) 2017 08 24
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) INOVOX Express smak miętowy
(540)

(210) 475674

Kolor znaku: szary, czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 19.13.01, 25.07.08
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, minera‑
ły zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty zioło‑
we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla zwierząt,
surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwie‑
rząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do
początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty dia‑
gnostyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okłady,
kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry,
okłady.
(111) 309024
(220) 2017 08 24
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) INOVOX Express smak miodowo‑cytrynowy
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, niebieski, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.01, 25.07.08
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, minera‑
ły zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty zioło‑
we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla zwierząt,
surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwie‑
rząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do

(210) 475686

Kolor znaku: niebieski, biały, szary, fioletowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.01, 25.07.08
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, minera‑
ły zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty zioło‑
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we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla zwierząt,
surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwie‑
rząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do
początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty dia‑
gnostyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okłady,
kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry,
okłady.

(111) 309025
(220) 2017 08 24
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) INOVOX Express smak pomarańczowy
(540)

(210) 475690
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preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobi‑
stej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni‑
cze, witaminy, minerały do celów medycznych, 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, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce‑
lów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty far‑
maceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno‑
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzyma‑
tyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry
lecznicze, 10 wyroby medyczne.

(111) 309027
(220) 2017 08 07
(210) 475099
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) DOBROWOLSKI MACIEJ MARGARET, Wrocław, PL.
(540) MARGARET
(540)
Kolor znaku: niebieski, biały, szary, fioletowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.01, 25.07.08
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, minera‑
ły zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty zioło‑
we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla zwierząt,
surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwie‑
rząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do
początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty dia‑
gnostyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okłady,
kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry,
okłady.
(111) 309026
(220) 2017 08 24
(210) 475692
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex MAX Gripex M
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.13.21, 01.03.16
(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 pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, per‑
fumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do
depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,

Kolor znaku: ciemnożółty, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 08.07.10, 25.01.19
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafete‑
riach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe.
(111) 309028
(220) 2017 08 24
(210) 475716
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin KASZEL
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, fioletowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 02.01.03, 19.13.01, 05.05.07,
25.05.25
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty zioło‑
we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwio‑
pochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne prze‑
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znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, na‑
pary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby
medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.

3111

(540)

(111) 309029
(220) 2017 08 25
(210) 475762
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) TKACZUK MARZENA P.W. MAT, Starachowice, PL.
(540) DOLCE DORRE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 30 czekoladki, cukierki w czekoladzie, cukierki w pole‑
wie, owoce w czekoladzie.
(111) 309030
(220) 2017 08 25
(210) 475810
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 06
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, żółty
(531) 29.01.14, 11.03.20
(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 leczni‑
czych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby
medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 309031
(220) 2017 08 25
(210) 475814
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA SMAK CHIŃSKI ŁAGODNA CHINESE CHICKEN FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (MILD)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, jasnozielony, szary, czarny,
żółty, jasnożółty, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.09.06, 05.09.08, 08.07.01, 08.07.03,
11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22
(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) 309032
(220) 2017 08 25
(210) 475815
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA
ZŁOTY ŁAGODNA GOLDEN CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE
SOUP (MILD)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, jasnozielony, szary, czarny,
żółty, jasnożółty, złoty, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.09.06, 05.09.08, 08.07.01, 08.07.03,
11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22
(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.
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(111) 309033
(220) 2017 08 25
(210) 475817
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA CURRY OSTRA CURRY CHICKEN FLAVOUR INSTANT
NOODLE SOUP (HOT)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, żółty, jasnożółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.15, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08,
11.03.11, 11.03.20, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 05.09.21,
08.07.25
(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) 309034
(220) 2017 08 25
(210) 475819
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI SMAK
KACZKI ŁAGODNA DUCK FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, jasnozielony, szary, czarny,
żółty, jasnożółty, ciemnożółty, pomarańczowy, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.06, 05.09.08, 05.09.21, 08.07.01,
08.07.03, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.22
(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,
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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) 309035
(220) 2017 08 25
(210) 475820
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA
ŁAGODNY ŁAGODNA MILD CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE
SOUP (MILD)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, jasnozielony, szary, żółty,
jasnożółty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 25.01.05,
05.09.06, 05.09.08, 05.09.21, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08, 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) 309036
(220) 2017 08 25
(210) 475827
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON Kurczak Łagodny
(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) 309037
(220) 2017 08 25
(210) 475828
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON Kurczak Pieczony
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
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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) 309038
(220) 2017 08 29
(210) 475954
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 20
(732) EUROVILLA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Your Dream House EURO VILLA NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: złoty, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.11.03,
26.11.07, 26.11.12, 26.11.25, 26.04.01, 26.13.25
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, pu‑
blikacje periodyczne drukowane, publikacje drukowane, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, 35 usługi reklamowe dotyczą‑
ce nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościa‑
mi, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
sprzedaż aukcyjna nieruchomości, organizacja i przeprowadzanie
aukcji nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości, groma‑
dzenie danych, transkrypcja danych, przetwarzanie danych, świad‑
czenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania
danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci kompu‑
terowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, 36 wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpie‑
czeniowych, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość,
usługi finansowe dotyczące nieruchomości, pożyczki pod zastaw
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod za‑
staw nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nierucho‑
mości, udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń
na nieruchomościach, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje
majątkowe [nieruchomości], zarządzanie inwestycjami w nierucho‑
mości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, planowanie inwe‑
stycji w nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi zarzą‑
dzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, wy‑
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi
w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi kredyto‑
wania nieruchomości, kredyty handlowe, finansowanie kredytów,
udzielanie kredytów, organizowanie kredytów, ubezpieczenia kre‑
dytów, agencje kredytowe, biura kredytowe, konsultacje kredytowe,
doradztwo kredytowe, refinansowanie kredytów hipotecznych, za‑
rządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje
nieruchomości, wycena nieruchomości, timesharing nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wyceny finansowe
nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieru‑
chomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), zarządzanie port‑
felem nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
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usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, 37 budowanie nieruchomości, bu‑
dowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości prze‑
mysłowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nie‑
ruchomości mieszkalnych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, sprzątanie nieruchomości,
konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, usługi dorad‑
cze dotyczące renowacji nieruchomości, konsultacje budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, 41 szkolenia w dziedzinie zarzą‑
dzania nieruchomościami, usługi edukacyjne zapewniające instruk‑
taż z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające
warsztaty z podatków od nieruchomości, 42 oględziny nieruchomo‑
ści, sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości,
planowanie budowy nieruchomości, opracowywanie baz danych,
utrzymywanie baz danych, usługi przechowywania danych elek‑
tronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, transfer danych
dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, kon‑
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
danych elektronicznych, tworzenie witryn internetowych na rzecz
osób trzecich, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trze‑
cich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi
opcjami wyszukiwania, 45 badanie stanu prawnego nieruchomości,
doradztwo prawne.

(111) 309039
(220) 2017 08 31
(210) 475997
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 20
(732) BIURKOWSKI BŁAŻEJ BG, Sochaczew, PL.
(540) Cisfarm
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, balsamy do ciała, mleczka
kosmetyczne, olejki eteryczne, perfumy i środki perfumeryjne, środ‑
ki upiększające, maseczki kosmetyczne, szampony, sole kąpielowe,
artykuły toaletowe, 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
zioła lecznicze, odżywki wzmacniające zawierające preparaty para‑
farmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
inna żywność dietetyczna i suplementy diety do celów leczniczych.
(111) 309040
(220) 2017 11 03
(210) 478596
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) beinsured.pl
(540)

Kolor znaku: biały, bordowy, szary
(531) 26.04.01, 26.13.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi finanso‑
we i bankowe, usługi związane z nieruchomościami.
(111) 309041
(220) 2017 11 03
(210) 478598
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) beinsured
(540)

Kolor znaku: biały, bordowy, szary
(531) 26.04.01, 26.05.22, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi finanso‑
we i bankowe, usługi związane z nieruchomościami.
(111) 309042
(220) 2017 11 29
(210) 479538
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) KMIECIK KATARZYNA CANDLELAND, Warszawa, PL.
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(540) CandleLand CL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 świeca do masażu chocolate shock, świeca do masażu
citrus shock, świeca do masażu green tea power, świeca do masażu
pepper shock, świeca do masażu pure apple, świeca do masażu pure
vanilla, świeca zapachowa apple pie, świeca zapachowa baltic bre‑
eze, świeca zapachowa honey jar, świeca zapachowa juicy raspberry,
świeca zapachowa mazurian meadow, świeca zapachowa morning
coffee, świeca zapachowa polish garden, świeca zapachowa pure
grey, świeca zapachowa raspberry red, świeca zapachowa small he‑
art pure grey, świeca zapachowa small heart raspberry red, świeca
zapachowa small heart white angel, świeca zapachowa small hearts
print, świeca zapachowa sweet strawberry, świeca zapachowa war‑
saw noise.
(111) 309043
(220) 2017 09 08
(210) 476093
(151) 2018 03 02
(441) 2017 10 16
(732) TRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TRENA PROFESSIONAL COSMETICS
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patyczki
higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, przybory
toaletowe, produkty kosmetyczne, produkty do makijażu, produkty
do zmywania makijażu, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje,
substancje klejące i motywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego,
8 narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przy‑
bory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki,
etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami do manicure, cążki
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki do paznokci,
pilniczki do paznokci, przyrządy do polerowania paznokci elektrycz‑
ne lub nieelektryczne (bloczki do matowienia), przyrządy do odsu‑
wania skórek, separatory do palców u nóg, szczypczyki, pęsetki, ma‑
szynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do golarek,
nesesery z przyborami do golenia, szczypczyki do wywijania rzęs
(zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych rzęs (szczypce do rzęs),
golarki (brzytwy do brwi), nożyczki do brwi, obcinacze, gilotyny do
tipsów, skórek, tarka do stóp nożyki do pięt, frezy, stylografy do pa‑
znokci, 11 promienie ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż do ce‑
lów leczniczych, 16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
broszury, dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki infor‑
macyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji, papier fir‑
mowy, papierowe torby na prezenty, publikacje reklamowe, pudełka
kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, teczki papierowe,
torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy‑
wania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi,
papier, karton i wyroby z nich nie zwarte w innych klasach, saszetki
papierowe do opakowania, temperówki, temperówki do ołówków
do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry lub imitacji skóry, ku‑
fry, kuferki przeznaczone na artykuły toaletowe tzw. „vanity‑cases”,
kuferki na zestawy toaletowe, pojemniki na kosmetyki, kosmetyczki
na przybory toaletowe i do makijażu, kuferki na przybory do maki‑
jażu, etui na pędzle do makijażu, tuby na pędzle do makijażu, torby,
20 lustra: lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do ma‑
kijażu, 21 pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli
do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujęte
w innych klasach, nieelektryczny sprzęt do demakijażu, przybory ko‑
smetyczne i toaletowe, gąbki toaletowe, szczotki, pędzle do golenia,
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naczynia oraz naczynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szla‑
chetnych, szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczotecz‑
ki do paznokci, pędzle do golenia, podstawki na pędzle do golenia,
szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków, gąbki do makijażu,
podstawki na gąbki, nesesery na przybory toaletowe i do makijażu
(przybory oraz pojemniki), przyrządy do czyszczenia pędzli, stojaki,
osłonki i pojemniki na pędzle, organizery na kosmetyki, gąbki do ma‑
kijażu, puszki do makijażu, aplikatory do cieni, szablony do brwi, pa‑
lety do mieszania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania
cieni i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy, gąbki do
mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy do zaskórni‑
ków, kieliszki do henny, pędzle do makijażu (również zestawy), sza‑
blony do przedłużania paznokci, pędzle do zdobień paznokci, sondy
do malowania zdobień, separatory do manicure i pedicure, wzorniki
do paznokci, miseczki do manicure, dozowniki z pompką, podło‑
kietniki do wykonywania manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka na
ozdoby, palce do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy do usuwania
hybryd, korektory lakieru do paznokci, przybory do manicure/pedi‑
cure, akcesoria do zdobień paznokci, akcesoria do makijażu, szczo‑
teczki do brwi, szczoteczki do rzęs, pojemniki podróżne, 25 odzież,
nakrycia głowy, 26 ozdoby, ozdoby do włosów, peruki, sztuczne pa‑
sma włosów, sztuczne włosy, pióra jako akcesoria ubraniowe, arty‑
kuły dekoracyjne do włosów, spinki automatyczne do włosów jako
klamry do włosów, siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do
włosów, szpilki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grze‑
bienie lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów, wstążki do
włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński ogon, gumki
powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne kwiaty do włosów, kora‑
liki do włosów, opaski na czoło, opaski na głowę, wsuwki do włosów,
35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi handlu detalicznego i hur‑
towego, w tym online: akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów
internetowych, promocja sprzedaży produktów kosmetycznych,
reklama za pośrednictwem Internetu, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, konfekcjonowanie
wyrobów kosmetycznych, magazynowanie, pakowanie produktów,
dostarczanie towarów, 45 udzielanie licencji praw własności prze‑
mysłowej i praw autorskich, zarządzanie własnością intelektualną
i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie
znaków towarowych, know‑how, udzielanie licencji dla projektów
franczyzowych..

(111) 309044
(220) 2017 09 04
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(732) Edipresse Groupe SA, Lozanna, CH.
(540) EDIPRESSE
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe
i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci gazet, magazynów, czasopism, publikacje drukowane
w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowa‑
ne w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych,
książki audio, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Interne‑
tu, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty, pliki graficz‑
ne i muzyczne, aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie do
mobilnych urządzeń komunikacyjnych, aplikacje, oprogramowanie
i programy komputerowe do przetwarzania i edytowania filmów,
obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie komputerowe
stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej,
czytniki książek cyfrowych, 16 materiały drukowane, publikacje
drukowane, artykuły piśmiennicze, czasopisma, gazety, magazy‑
ny, dzienniki, periodyki, książki, serie książek, podręczniki, słowniki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki,
formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki,
znaczki, plakietki papierowe, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, ry‑
sunki, skorowidze, koperty, bilety i kupony papierowe, torby papie‑
rowe, torby na prezenty, torby na zakupy, materiały instruktażowe
i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, usługi
w zakresie reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy praso‑
wej, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów re‑
klamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi
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reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwięko‑
wych oraz technik audiowizualnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie i organizowanie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach, magazynach,
na portalach internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi tworzenia i zarzą‑
dzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych
w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji
w komputerowych bazach danych, usługi kompilacji, systematyza‑
cji i aktualizacji informacji w komputerowych bazach danych, usługi
dostarczania informacji handlowych, usługi dostarczania informacji
handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, usłu‑
gi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępnia‑
ne on‑line, usługi w zakresie działalności informacyjnej dotyczącej
udostępniania danych o osobach fizycznych, prawnych i innych
podmiotach, usługi informacyjne w zakresie udostępniania danych
o osobach fizycznych, prawnych i innych podmiotach on‑line z kom‑
puterowej bazy danych lub Internetu, usługi wyszukiwania informa‑
cji w plikach informatycznych i komputerowych dla osób trzecich,
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi
pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, usługi w za‑
kresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie sprze‑
daży za pośrednictwem artykułów promocyjnych czasopismach,
gazetach i magazynów, usługi porównywania cen, usługi badania
rynku i opinii publicznej, usługi prenumeraty oraz doręczania gazet,
czasopism i magazynów osobom trzecim, organizowanie wystaw,
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, 36 usłu‑
gi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo‑
ściami, usługi agencji nieruchomości, nabywanie nieruchomości na
rzecz osób trzecich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości, do‑
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieru‑
chomości, wynajem nieruchomości, mieszkań, przestrzeni biurowej
i pomieszczeń handlowych, organizowanie finansowania projektów
budowlanych i zakupu nieruchomości, usługi powiernicze w zakre‑
sie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
nieruchomości, pobieranie czynszu, 38 usługi agencji informacyj‑
nych i prasowych, zapewnianie dostępu do treści, stron interneto‑
wych, portali i blogów internetowych, usługi udostępniania portali
internetowych, usługi udostępniania internetowego forum dysku‑
syjnego, usługi udostępniania komputerowych baz danych, usługi
przydzielania dostępu do baz danych, usługi ogłoszeń elektronicz‑
nych, udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, prze‑
syłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, usługi
elektronicznej transmisji danych i dokumentów, przesyłanie infor‑
macji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi poczty
elektronicznej, transmisja programów telewizyjnych i radiowych,
przekazywanie on‑line kartek z życzeniami, 39 dostawa, wysyła‑
nie i dystrybucja książek, gazet, czasopism i magazynów, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, usługi wydawnicze, elektroniczne
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie gazet, czasopism,
magazynów i książek, w tym w formie elektronicznej i w Internecie,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie usług wy‑
dawniczych i publikacyjnych, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, usługi w zakresie publikowania gazet, czasopism,
magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych,
w tym w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publi‑
kacji elektronicznych (niepobieralnych), usługi tworzenia publikacji
multimedialnych i internetowych, wypożyczanie gazet, czasopism,
magazynów i książek, przygotowywanie tekstów do publikacji,
usługi pisania blogów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów,
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania
nagród, usługi rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakre‑
sie organizowania, produkcji, przygotowywania i przeprowadzania
imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych,
usługi fotograficzne, fotografika artystyczna, usługi fotoreportaży,
usługi reporterskie, usługi filmowania, przygotowywanie prezenta‑
cji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcja nagrań audio i video,
produkcja multimedialna, produkcje programów radiowych i tele‑
wizyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usługi informacji o edukacji,
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imprezach rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, wypoczynku
i rekreacji, usługi w zakresie parków i klubów rozrywki, usługi w za‑
kresie wypoczynku i rekreacji, 42 usługi w zakresie projektowania
i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych dla osób trze‑
cich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie, za‑
rządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi online, projektowanie por‑
tali sieciowych, usługi przygotowywania serwisów informacyjnych,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji,
zasobów muzycznych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć,
filmów i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
Intranetu, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron in‑
ternetowych w celu pozyskiwania informacji, udostępnianie miejsc
na serwerach, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów
i platform, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych,
mianowicie dzienników i blogów on‑line, hosting treści cyfrowych
w Internecie, usługi projektowania i opracowywania baz danych,
usługi testowania produktów.

(111) 309045
(220) 2017 09 04
(151) 2018 03 19
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(540)

(210) 476100

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone na
nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i obra‑
zowe utrwalone na nośnikach danych, publikacje w formie elektro‑
nicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w posta‑
ci gazet, magazynów, czasopism, publikacje drukowane w postaci
umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w posta‑
ci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, książki au‑
dio, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, nagrania
dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty, pliki graficzne i muzyczne,
aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie do mobilnych urzą‑
dzeń komunikacyjnych, aplikacje, oprogramowanie i programy kom‑
puterowe do przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki,
tekstu i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dzie‑
dzinie elektronicznej działalności wydawniczej, czytniki książek cy‑
frowych, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, artykuły
piśmiennicze, czasopisma, gazety, magazyny, dzienniki, periodyki,
książki, serie książek, podręczniki, słowniki, afisze, albumy, atlasy,
almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, formularze, fotografie,
kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, znaczki, plakietki papie‑
rowe, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, rysunki, skorowidze, ko‑
perty, bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby na prezenty,
torby na zakupy, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem
aparatów, 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy prasowej,
doradztwo dotyczące reklamy prasowej, usługi rozpowszechniania
ogłoszeń i materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników re‑
klamowych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i aktuali‑
zacja tekstów reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizu‑
alnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu
Intranetu, udostępnianie i organizowanie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach magazynach, na portalach Internetowych,
dystrybucja materiałów reklamowych marketingowych i promocyj‑
nych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy marketingu
i promocji, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi ak‑
tualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych,
usługi wyszukiwania informacji w komputerowych bazach danych,
usługi kompilacji, systematyzacji i aktualizacji informacji w kompute‑
rowych bazach danych, usługi dostarczania informacji handlowych,
usług dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem kom‑
puterowych baz danych, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on‑line, usługi w zakresie działalności
informacyjnej dotyczącej udostępniania danych o osobach fizycz‑
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nych, prawnych i innych podmiotach, usługi informacyjne w zakresie
udostępniania danych o osobach fizycznych, prawnych i innych pod‑
miotach on‑line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi
wyszukiwania informacji w plikach informatycznych i komputero‑
wych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informa‑
cji handlowych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób
trzecich, promowanie sprzedaży za pośrednictwem artykułów pro‑
mocyjnych czasopismach, gazetach i magazynów, usługi porówny‑
wania cen, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi prenume‑
raty oraz doręczania gazet, czasopism i magazynów osobom trzecim,
organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarzą‑
dzanie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości, nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w obrocie nie‑
ruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, wycena nieru‑
chomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzier‑
żawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, mieszkań, przestrzeni
biurowej i pomieszczeń handlowych, organizowanie finansowania
projektów budowlanych i zakupu nieruchomości, usługi powiernicze
w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w za‑
kresie nieruchomości, pobieranie czynszu, 38 usługi agencji informa‑
cyjnych i prasowych, zapewnianie dostępu do treści, stron interne‑
towych, portali i blogów internetowych, usługi udostępniania portali
internetowych, usługi udostępniania internetowego forum dyskusyj‑
nego, usługi udostępniania komputerowych baz danych, usługi przy‑
dzielania dostępu do baz danych, usługi ogłoszeń elektronicznych,
udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi
w zakresie przekierowywania do stron internetowych, przesyłanie
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, usługi elektro‑
nicznej transmisji danych i dokumentów, przesyłanie informacji tek‑
stowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi poczty elektronicz‑
nej, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, przekazywanie
on‑line kartek z życzeniami, 39 dostawa, wysyłanie i dystrybucja
książek, gazet, czasopism i magazynów, 41 usługi w zakresie edukacji
i nauczania, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze w zakresie gazet, czasopism, magazynów i ksią‑
żek, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie usług wydawniczych i publi‑
kacyjnych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, usłu‑
gi w zakresie publikowania gazet, czasopism, magazynów i książek,
tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie elek‑
tronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), usługi tworzenia publikacji multimedialnych i in‑
ternetowych, wypożyczanie gazet, czasopism, magazynów i książek,
przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi pisania blogów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferen‑
cji, kongresów, balów i koncertów, organizowanie konkursów w ce‑
lach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
ceremonii przyznawania i wręczania nagród, usługi rozrywki, usługi
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie organizowania, produkcji,
przygotowywania i przeprowadzania imprez edukacyjnych, rozryw‑
kowych, kulturalnych i sportowych, usługi fotograficzne, fotografika
artystyczna, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, usługi filmo‑
wania, przygotowywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych,
produkcja nagrań audio i video, produkcja multimedialna, produkcje
programów radiowych i telewizyjnych, realizacja nagrań audiowizu‑
alnych, nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych,
usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych
i kulturalnych, wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie parków i klu‑
bów rozrywki, usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, 42 usługi
w zakresie projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn inter‑
netowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowy‑
mi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi online,
projektowanie portali sieciowych, usługi przygotowywania serwi‑
sów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do
zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmowych, książkowych,
publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie wyszukiwarek interneto‑
wych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji, udo‑
stępnianie miejsc na serwerach, usługi kawiarenek internetowych,
hosting serwerów platform, hosting stron internetowych, hosting
treści cyfrowych, mianowicie dzienników blogów on‑line, hosting
treści cyfrowych w Internecie, usługi projektowania opracowywania
baz danych, usługi testowania produktów.
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(111) 309046
(220) 2017 09 12
(210) 476353
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) TIFOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów, PL.
(540) TIFO
(510), (511) 3 kosmetyki dla dorosłych, dzieci i niemowląt, 5 chemicz‑
ne preparaty owadobójcze, 9 płyty i nośniki do odtwarzania dźwięku
i/lub obrazu, 14 biżuteria, 16 artykuły biurowe, zeszyty, długopisy,
kredki, 18 torby, torebki, portfele i portmonetki, 21 gąbki, grzebienie,
szklanki, ścierki, 25 płaszcze, spódnice, marynarki, żakiety, kostiumy
kąpielowe, bielizna. bluzy, spodnie, kurtki, swetry, podkoszulki, poń‑
czochy, rajstopy, koszule, 28 zabawki dla dzieci i niemowląt, piłki do
gier, farby do zabawy dla dzieci.
(111) 309047
(220) 2017 09 12
(210) 476361
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) TIFOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów, PL.
(540) TifO Polska Sieć Odzieżowa
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 09.05.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki dla dorosłych, dzieci i niemowląt, 5 chemicz‑
ne preparaty owadobójcze, 9 płyty i nośniki do odtwarzania dźwięku
i/lub obrazu, 14 biżuteria, 16 artykuły biurowe, zeszyty, długopisy,
kredki, 18 torby, torebki, portfele i portmonetki, 21 gąbki, grzebie‑
nie, szklanki, ścierki, płaszcze, spódnice, marynarki, żakiety, kostiumy
kąpielowe, bielizna, 25 bluzy, spodnie, kurtki, swetry, podkoszulki,
pończochy, rajstopy, koszule, 28 zabawki dla dzieci i niemowląt, piłki
do gier, farby do zabawy dla dzieci.
(111) 309048
(220) 2017 09 18
(210) 476610
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) MEFISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) MEFISTO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 04.01.04, 20.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe pojemniki do zwalczania szkodników w rol‑
nictwie, 37 usługi w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów,
41 usługi w zakresie szkolenia o zwalczaniu szkodników w rolnictwie,
44 usługi w zakresie zwalczania szkodników w rolnictwie.
(111) 309049
(220) 2017 09 20
(210) 476703
(151) 2018 03 29
(441) 2017 11 27
(732) OBSZAŃSKI ANDRZEJ, Gdańsk, PL.
(540) AGRESTADA
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napo‑
je owocowe, soki owocowe.
(111) 309050
(220) 2017 09 22
(210) 476799
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEGEND

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki po‑
mocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insek‑
tycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.

(111) 309051
(220) 2017 09 25
(210) 476826
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) MADAJSKA ANNA CAMPORT, Łódź, PL.
(540) PRZYTULKAJ
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, T‑shirty z krótkim ręka‑
wem, podkoszulki, bluzy, czapki, czapki z daszkiem, daszki przeciwsło‑
neczne na głowę, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne,
gry, zabawki, akcesoria do zabawy, 35 usługi reklamowe i marketingo‑
we, projektowanie materiałów reklamowych i marketingowych, rozpo‑
wszechnianie i rozprowadzanie materiałów oraz towarów marketingo‑
wych, organizowanie targów, wystaw, konferencji, spotkań, wyjazdów
w celach handlowych, reklamowych marketingowych, promocyjnych,
organizacja imprez i wydarzeń promocyjnych, reklamowych, marke‑
tingowych, administrowanie i zarządzanie hotelami, 39 usługi agencji
i biur turystycznych, usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli
i pensjonatów), planowanie i organizowanie podróży, wycieczek, wy‑
jazdów, obozów, kolonii, usługi rezerwacji podróży, wycieczek, wypraw,
wyjazdów, miejsc zwiedzania, usługi rezerwacji transportu, w tym bile‑
tów lotniczych i autokarowych, usługi transportu pasażerskiego, zwie‑
dzanie turystyczne, prowadzenie wycieczek i wypraw z przewodnikiem,
usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie
informacji turystycznej za pomocą komputera, organizacja wyjazdów
turystycznych, wakacyjnych, biznesowych, integracyjnych, promocyj‑
nych, szkoleniowych, 41 usługi związane z organizacją wypoczynku i re‑
kreacją, organizacja wycieczek, wczasów, wyjazdów wakacyjnych, wcza‑
sy, kolonie i obozy, w tym również: sportowe, rekreacyjne, edukacyjne,
szkolne, integracyjne, szkoleniowe, organizacja wyjazdów sportowych,
rekreacyjnych, wczasowych, edukacyjnych, szkolnych, integracyjnych,
szkoleniowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, organizowanie
spotkań w zakresie rozrywki, organizacja i prowadzenie konferencji, se‑
minariów, zjazdów, sympozjów, kongresów, organizacja i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, organizowanie koncertów, widowisk, wystaw kul‑
turalnych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycie‑
czek z przewodnikiem, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
rekreacyjnego, usługi szkoleniowe i instruktażowe, 43 usługi hotelarskie
i restauracyjne, prowadzenie hoteli, hosteli, pensjonatów, ośrodków
wczasowych, ośrodków rekreacyjno
‑wypoczynkowych, kempingów,
obiektów noclegowych, usługi zakwaterowania świadczone przez
obozy turystyczne, usługi związane z rezerwacją pokoi w hotelach, ho‑
stelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, ośrodkach rekreacyjno
‑sportowych, kwaterach prywatnych, obiektach noclegowych, usługi
biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, organizowanie
obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi gastronomiczne, usługi
restauracyjne, prowadzenie barów, kantyn, kawiarni.
(111) 309052
(220) 2017 09 25
(210) 476834
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 20
(732) MADAJSKA ANNA CAMPORT, Łódź, PL.
(540) WTULKAJ
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, t‑shirty z krótkim
rękawem, podkoszulki, bluzy, czapki, czapki z daszkiem, daszki
przeciwsłoneczne na głowę, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artyku‑
ły gimnastyczne, gry, zabawki, akcesoria do zabawy, 35 usługi re‑
klamowe i marketingowe, projektowanie materiałów reklamowych
i marketingowych, rozpowszechnianie i rozprowadzanie materiałów
oraz towarów marketingowych, organizowanie targów, wystaw,
konferencji, spotkań, wyjazdów w celach handlowych, reklamowych,
marketingowych, promocyjnych, organizacja imprez i wydarzeń
promocyjnych, reklamowych, marketingowych, administrowanie
i zarządzanie hotelami, 39 usługi agencji i biur turystycznych, usługi
turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), planowa‑
nie i organizowanie podróży, wycieczek, wyjazdów, obozów, kolonii,
usługi rezerwacji podróży, wycieczek, wypraw, wyjazdów, miejsc
zwiedzania, usługi rezerwacji transportu, w tym biletów lotniczych
i autokarowych, usługi transportu pasażerskiego, zwiedzanie tury‑
styczne, prowadzenie wycieczek i wypraw z przewodnikiem, usługi
doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie infor‑
macji turystycznej za pomocą komputera, organizacja wyjazdów tu‑
rystycznych, wakacyjnych, biznesowych, integracyjnych, promocyj‑
nych, szkoleniowych, 41 usługi związane z organizacją wypoczynku
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i rekreacją, organizacja wycieczek, wczasów, wyjazdów wakacyjnych,
wczasy, kolonie i obozy, w tym również: sportowe, rekreacyjne, edu‑
kacyjne, szkolne, integracyjne, szkoleniowe, organizacja wyjazdów
sportowych, rekreacyjnych, wczasowych, edukacyjnych, szkolnych,
integracyjnych, szkoleniowych, usługi w zakresie obozów wakacyj‑
nych, organizowanie spotkań w zakresie rozrywki, organizacja i pro‑
wadzenie konferencji, seminariów, zjazdów, sympozjów, kongresów,
organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, organizowanie kon‑
certów, widowisk, wystaw, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, rekreacyjnego, usługi szkoleniowe i instrukta‑
żowe, 43 usługi hotelarskie i restauracyjne, prowadzenie hoteli, ho‑
steli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, ośrodków rekreacyjno
‑wypoczynkowych, kempingów, obiektów noclegowych, usługi

zakwaterowania świadczone przez obozy turystyczne, usługi zwią‑
zane z rezerwacją pokoi w hotelach, hostelach, pensjonatach, ośrod‑
kach wczasowych, ośrodkach rekreacyjno‑sportowych, kwaterach
prywatnych, obiektach noclegowych, usługi biur turystycznych
w zakresie rezerwacji zakwaterowań, organizowanie obozów waka‑
cyjnych (zakwaterowanie), usługi gastronomiczne, usługi restaura‑
cyjne, prowadzenie barów, kantyn, kawiarni.

(111) 309053
(220) 2017 09 26
(210) 476888
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO PORTFELE INWESTYCYJNE
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
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(111) 309054
(220) 2017 09 26
(210) 476891
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO PORTFELOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakre‑
sie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpo‑
średnim przez Internet [home banking], bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadze‑
nie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi
transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi
dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych,
usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywa‑
nia elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart
płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale kompu‑
terowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do‑
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipo‑
tecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów
i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowa‑
nia komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakre‑
sie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy
finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie ryn‑
ków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie fundu‑
szy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania,
usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych,
zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie
portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i po‑
życzkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finan‑
sowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośred‑
nictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing,
factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszka‑
niowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie
majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nie‑
ruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczegól‑
ności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w za‑
kresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet
na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnic‑
two w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depo‑
zytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi
maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów war‑
tościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania
informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania infor‑
macji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowe‑
go, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputery‑
zowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finanso‑
we, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki fundu‑
szy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne.
(111) 309055
(220) 2017 09 26
(210) 476894
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) KaliCard+
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 24.17.05, 24.17.07
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(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety do użytku medycznego.

(111) 309056
(220) 2017 09 26
(210) 476911
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO RUBINOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakre‑
sie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpo‑
średnim przez Internet [home banking], bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadze‑
nie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi
transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi
dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych,
usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywa‑
nia elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart
płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale kompu‑
terowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do‑
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipo‑
tecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów
i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowa‑
nia komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakre‑
sie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy
finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie ryn‑
ków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie fundu‑
szy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania,
usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych,
zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie
portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i po‑
życzkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finan‑
sowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośred‑
nictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing,
factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszka‑
niowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie
majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nie‑
ruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczegól‑
ności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w za‑
kresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet
na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnic‑
two w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depo‑
zytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi
maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów war‑
tościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania
informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania infor‑
macji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowe‑
go, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputery‑
zowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finanso‑
we, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki fundu‑
szy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne.
(111) 309057
(220) 2017 09 26
(210) 476912
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO SZMARAGDOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośred‑
nim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, ban‑
kowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie ra‑
chunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji
finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart
kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące
kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozlicza‑

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektro‑
niczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usłu‑
gi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania
kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych,
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsu‑
menckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności
finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie
analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami in‑
westycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, two‑
rzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania
portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finanso‑
wym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi
administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informa‑
cja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakre‑
su budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi
pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie
kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finan‑
sowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecz‑
nego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych,
usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów
przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usłu‑
gi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papie‑
rów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach
papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostęp‑
niania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania
informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdo‑
wego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skompute‑
ryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe,
sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na
cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe
oraz ekologiczne.

(111) 309058
(220) 2017 09 26
(210) 476913
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO DIAMENTOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośred‑
nim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, ban‑
kowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie ra‑
chunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji
finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart
kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące
kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozlicza‑
nie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektro‑
niczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usłu‑
gi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania
kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych,
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsu‑
menckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności
finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie
analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami in‑
westycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, two‑
rzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania
portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finanso‑
wym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi
administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informa‑
cja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakre‑
su budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi
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pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie
kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finan‑
sowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecz‑
nego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych,
usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów
przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usłu‑
gi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papie‑
rów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach
papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostęp‑
niania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania
informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdo‑
wego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skompute‑
ryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe,
sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na
cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe
oraz ekologiczne.

(111) 309059
(220) 2017 09 26
(210) 476914
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO FUNDUSZ SZMARAGDOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
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(111) 309060
(220) 2017 09 27
(210) 476995
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) WASILUK TOMASZ, Białystok, PL.
(540) AKABANGA
(510), (511) 29 oleje jadalne, oleje spożywcze, oleje smakowe, oleje
z przyprawami, 30 sosy, sosy sałatkowe do żywności, dressingi, sosy
do sałatek do celów spożywczych, sosy mięsne, sosy do mięsa, pikant‑
ne sosy używane jako przyprawy, sosy jako przyprawy, przyprawy do
żywności, przyprawy, przyprawy smakowe takie jak: sosy, marynaty.
(111) 309061
(220) 2017 09 28
(210) 477025
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) VIRTU MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, PL.
(540) SUPER VIRTUŚ
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 dania gotowe wstępnie przetworzone, wymagające
obróbki termicznej w postaci pizzy, zapiekanek i dań zawierających
makaron, dania gotowe zawierające makaron, gotowe potrawy opar‑
te na kluskach, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki,
paszteciki, pierogi, pierożki, naleśniki, placki, kopytka, kluski, kluski
ziemniaczane, kluski na parze, kluski z owocami, pierogi z owocami,
pierogi z mięsem, warzywami, kapustą, grzybami, pierogi z serem.
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, żółty
(531) 02.01.15, 02.01.23, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(111) 309065
(220) 2017 10 03
(210) 477177
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) MAT‑MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROWAR STOŁECZNY ALE STOŁECZNE PIWO JASNE PEŁNE
TYPU ALE
(540)

(111) 309062
(220) 2017 09 29
(210) 477066
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) JUNCZYK ADAM POL‑LUX, Wólka Polinowska, PL.
(540) P POL‑LUX
(540)
Kolor znaku: biały, czarny, zielony, żółty
(531) 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, okrycia głowy, obuwie.
(111) 309063
(220) 2017 10 02
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 06
(732) POLKARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ROCKMILL
(540)

(210) 477120

Kolor znaku: granatowy
(531) 04.05.02, 07.01.13, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 32 piwo, 43 usługi gastronomiczne i prowadzenie pubów.
(111) 309064
(220) 2017 10 03
(210) 477176
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) MAT‑MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROWAR STOŁECZNY DORTMUNDZIAK PIWO JASNE PEŁNE
TYPU LAGER DORTMUNDZKI

(111) 309066
(220) 2017 10 03
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) MAT‑MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROWAR STOŁECZNY
(540)

(210) 477181

(531) 24.07.01, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo, w tym piwo bezalkoholowe, 35 usługi w za‑
kresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej w systemie
tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez Internet piwa, w tym piwa bez‑
alkoholowego, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo
‑eksportowej, pośrednictwo handlowe, usługi z zakresu marketingu
i promocji, pokazy towarów, organizacja wystaw w celach handlo‑
wych i reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
usługi reklamowe: reklama wizualna, prasowa, telewizyjna i radiowa,
reklama poprzez sieci komputerowe, dystrybucja i rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
promocja wyrobów, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie pu‑
bów, barów, restauracji.
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(111) 309067
(220) 2017 10 03
(210) 477182
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) MAT‑MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROWAR STOŁECZNY STOŁECZNY KRÓLEWSKI LAGER PIWO
JASNE PEŁNE TYPU LAGER
(540)

(111) 309070
(220) 2017 10 03
(210) 477189
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) MAT‑MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROWAR STOŁECZNY PSZENICZNY PIWO JASNE PEŁNE TYPU
PSZENICZNE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 05.07.02, 05.07.03, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo.

(111) 309068
(220) 2017 10 03
(210) 477183
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) MAT‑MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROWAR STOŁECZNY LAGEROWY PIWO JASNE PEŁNE TYPU
LAGEROWE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 05.11.15, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo.
(111) 309069
(220) 2017 10 03
(210) 477184
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) MAT‑MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROWAR STOŁECZNY NOWOJORSKA IPA PIWO JASNE PEŁNE
TYPU INDIA PALE ALE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy, pomarańczowy
(531) 06.07.04, 06.07.05, 06.07.11, 07.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.

(111) 309071
(220) 2017 10 03
(210) 477192
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) NIEPRZYGOTOWANI
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urzą‑
dzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przy‑
rządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz‑
nej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cy‑
frowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogo‑
wej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplika‑
cje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce
i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe, 16 papier i kar‑
ton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem
mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owi‑
jania i pakowania, materiały drukowane, książki, gazety, czasopi‑
sma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na
odzież, nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzenio‑
we, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki,
parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sporto‑
we, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 32 piwo, wody mine‑
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owoco‑
we i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie mate‑
riału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowy‑
wanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing interneto‑
wy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez
sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elemen‑
tem reklamowo‑ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do ry‑
sowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii
i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów
drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, al‑
bumów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu,
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modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nale‑
pek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek
z życzeniami, notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przed‑
miotów ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia,
plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży,
smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier,
zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych
i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu do gier wideo, piwa,
wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholo‑
wych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych
preparatów do produkcji napojów, napojów izotonicznych, gier
komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych,
magnesów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui
na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja fil‑
mów i seriali, udostępnianie filmów on‑line, usługi studiów filmo‑
wych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań, usługi organizacji
teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktyw‑
nym 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 te‑
lewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez inter‑
net, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor‑
towych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet
w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci in‑
ternetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie
rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 309072
(220) 2017 10 03
(210) 477193
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DLA PIENIĘDZY
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 20.05.23, 27.05.01, 29.01.11, 26.04.02
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urzą‑
dzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przy‑
rządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz‑
nej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cy‑
frowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogo‑
wej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplika‑
cje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce
i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe, 16 papier i kar‑
ton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem
mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owi‑
jania i pakowania, materiały drukowane, książki, gazety, czasopi‑
sma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na
odzież, nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzenio‑
we, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki,
parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sporto‑
we, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 32 piwo, wody mine‑
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owoco‑
we i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek,
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reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie mate‑
riału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowy‑
wanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing interneto‑
wy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez
sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elemen‑
tem reklamowo‑ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do ry‑
sowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii
i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów
drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, al‑
bumów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu,
modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nale‑
pek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek
z życzeniami, notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przed‑
miotów ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia,
plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży,
smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier,
zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych
i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu do gier wideo, piwa,
wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholo‑
wych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych
preparatów do produkcji napojów, napojów izotonicznych, gier
komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych,
magnesów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui
na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja fil‑
mów i seriali, udostępnianie filmów on‑line, usługi studiów filmo‑
wych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań, usługi organizacji
teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktyw‑
nym 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 te‑
lewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez inter‑
net, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor‑
towych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet
w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci in‑
ternetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie
rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 309073
(220) 2017 10 03
(210) 477196
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TO JUŻ JUTRO
(540)

(531) 20.07.99, 27.05.01, 24.15.02, 24.13.99, 26.11.01
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urzą‑
dzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przy‑
rządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w for‑
mie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multime‑
dialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, ob‑
razu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
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do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy,
etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie, ar‑
tykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla arty‑
stów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze,
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy,
kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, note‑
sy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże
i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne paraso‑
le, portfele, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho‑
lowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do
produkcji napojów, napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktu‑
alnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyj‑
ne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing
internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie
produktów, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej
poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo‑ ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmien‑
nych i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do
rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii
i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów
drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albu‑
mów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli
architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zde‑
rzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry
i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, paraso‑
li, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla
zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmio‑
tów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób cho‑
inkowych, sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowa‑
nych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów
komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych,
pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe,
usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie
filmów on‑line, usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, mon‑
taż materiałów wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi
studia nagrań, usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi
organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, in‑
ternetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste‑
mie on‑line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez internet, usługi organizacji imprez artystycznych, es‑
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publiko‑
wanie książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, cza‑
sopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizo‑
wanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 309074
(220) 2017 10 03
(210) 477200
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DLA PIENIĘDZY
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urzą‑
dzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przy‑
rządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w for‑
mie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym,
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w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multime‑
dialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, ob‑
razu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy,
etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie, ar‑
tykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla arty‑
stów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze,
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy,
kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, note‑
sy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże
i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne paraso‑
le, portfele, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho‑
lowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do
produkcji napojów, napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktu‑
alnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyj‑
ne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing
internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie
produktów, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej
poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo‑ ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmien‑
nych i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do
rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii
i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów
drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albu‑
mów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli
architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zde‑
rzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry
i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, paraso‑
li, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla
zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmio‑
tów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób cho‑
inkowych, sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowa‑
nych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów
komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych,
pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe,
usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie
filmów on‑line, usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, mon‑
taż materiałów wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi
studia nagrań, usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi
organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, in‑
ternetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste‑
mie on‑line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez internet, usługi organizacji imprez artystycznych, es‑
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publiko‑
wanie książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, cza‑
sopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizo‑
wanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 309075
(220) 2017 10 03
(210) 477202
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) aleksandra żuraw
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(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.11, 26.01.01
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urzą‑
dzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przy‑
rządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz‑
nej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cy‑
frowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogo‑
wej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplika‑
cje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce
i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe, 16 papier i kar‑
ton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem
mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owi‑
jania i pakowania, materiały drukowane, książki, gazety, czasopi‑
sma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na
odzież, nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzenio‑
we, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki,
parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sporto‑
we, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 32 piwo, wody mine‑
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owoco‑
we i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie mate‑
riału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowy‑
wanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing interneto‑
wy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez
sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elemen‑
tem reklamowo‑ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do ry‑
sowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii
i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów
drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, al‑
bumów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu,
modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nale‑
pek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek
z życzeniami, notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przed‑
miotów ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia,
plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży,
smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier,
zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych
i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu do gier wideo, piwa,
wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholo‑
wych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych
preparatów do produkcji napojów, napojów izotonicznych, gier
komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych,
magnesów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui
na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja fil‑
mów i seriali, udostępnianie filmów on‑line, usługi studiów filmo‑
wych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań, usługi organizacji
teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktyw‑
nym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych
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za pośrednictwem radia, telewizji, internetu, dostęp do tych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on‑line, w systemie te‑
lewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez inter‑
net, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor‑
towych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet
w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci in‑
ternetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie
rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 309076
(220) 2017 10 03
(210) 477208
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) MAT‑MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROWAR STOŁECZNY DWURAŹNE PIWO JASNE PEŁNE TYPU
DUBELTOWE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 24.07.01, 05.07.02, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo.
(111) 309077
(220) 2017 10 10
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) KSIĄŻEK IZABELA, Pruszków, PL.
(540) VIRONA
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 477479

(111) 309078
(220) 2017 10 10
(210) 477513
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) SYNTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łowicz, PL.
(540) contim.
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.11.01
(510), (511) 10 skarpety przeciwżylakowe, skarpety kompresyjne
[do samolotu], skarpety dla diabetyków, skarpetki protetyczne na
kończyny, skarpetki elastyczne do celów medycznych, skarpety
uciskowe zapobiegające zakrzepicy żył głębokich, skarpetki elek‑
trycznie podgrzewane do celów medycznych, skarpetki uciskowe
do użytku medycznego lub terapeutycznego, pończochy ucisko‑
we, pończochy przeciwżylakowe, medyczne pończochy uciskowe,
pończochy damskie [chirurgiczne], protetyczne pończochy kiku‑
towe, ortopedyczne wyroby pończosznicze, wyroby pończoszni‑
cze uciskowe, medyczne podtrzymujące wyroby pończosznicze,
pończochy do celów medycznych, pończochy do celów profilak‑
tycznych, przeciwżylakowe wyroby pończosznicze, lecznicze wy‑
roby pończosznicze, pończochy do celów leczniczych, pończochy
usztywniające do celów chirurgicznych, pończochy elastyczne
[do celów medycznych], pończochy elastyczne do celów chirur‑
gicznych, pończochy podtrzymujące do celów chirurgicznych,
pończochy medyczne z funkcją zmniejszania ucisku, wyroby
pończosznicze o stopniowym działaniu uciskowym, wyroby poń‑
czosznicze do leczenia obrzęku limfatycznego, rajstopy ucisko‑
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we, medyczne rajstopy uciskowe, lecznicze rajstopy uciskowe,
rajstopy podtrzymujące do użytku chirurgicznego, 25 skarpetki,
skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, skarpetki męskie,
skarpetki sportowe, skarpetki noszone jako kapcie, skarpety do
sportów wodnych, skarpetki przeciwpotne, skarpetki wełniane,
skarpetki antypoślizgowe, skarpety do kostek, skarpety bez stopy,
skarpety do spania, skarpetki dla sportowców, podwiązki do skar‑
petek, skarpetki i pończochy, skarpetki wchłaniające pot, skarpety
wewnętrzne do obuwia [stopki], skarpetki do gry w tenisa, skar‑
petki w stylu japońskim (tabi), wstawki do skarpetek stopek [czę‑
ści odzieży], skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, pończochy,
ponczo przeciwdeszczowe, wyroby pończosznicze, pięty do poń‑
czoch, pończochy wchłaniające pot, wstawki do pończoch [czę‑
ści odzieży], pasy do pończoch dla mężczyzn, rajstopy do tańca
i gimnastyki [wyroby pończosznicze], rajstopy, wełniane rajstopy,
rajstopy sportowe, rajstopy bez pięt, wstawki do rajstop [części
odzieży], jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z raj‑
stopami].

(111) 309079
(220) 2017 10 11
(210) 477548
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 20
(732) LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin, PL.
(540) FAWAG lite
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kasy fiskalne.
(111) 309080
(220) 2017 10 11
(210) 477577
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) LITWIN STANISŁAW LITEX ZAKŁAD PRODUKCYJNO
‑HANDLOWY, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) ParkSide
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, za‑
rządzanie majątkiem nieruchomym, szacowanie majątku nierucho‑
mego, dzierżawa majątku nieruchomego, wynajmowanie obiek‑
tów mieszkalnych, użytkowych, handlowych i przemysłowych,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo
‑przemysłowych, obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo

w tym zakresie, usługi sprzedaży powierzchni magazynowych
i miejsc parkingowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
wycen, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi kredy‑
towania, doradztwo inwestycyjne, zbiórki funduszy i sponsoro‑
wanie finansowe, usługi depozytów sejfowych, 43 usługi agencji
zakwaterowań‑hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych,
usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwate‑
rowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych re‑
stauracji oraz snack‑barów, catering żywności i napojów, wynajem
sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zasta‑
wy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych,
wynajem instalacji wykorzystywanych podczas spotkań, konferen‑
cji, wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warszta‑
tów szkoleniowych.
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(111) 309081
(220) 2017 10 16
(210) 477710
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 13
(732) FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA
ENERGII, Katowice, PL.
(540) euro top ten POLSKA
(540)

Kolor znaku: beżowy, biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, drzwi aluminiowe,
futryny do drzwi, metalowe, drzwi metalowe, urządzenia do otwie‑
rania drzwi nieelektryczne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, metalowe okna, metalowe okna dachowe, okna metalo‑
we, okna dachowe metalowe, okna aluminiowe, profile aluminio‑
we, profile metalowe, 7 pralki do użytku domowego, pralki, pralki
wyposażone w suszarkę bębnową, odkurzacze, odkurzacze domo‑
we, odkurzacze elektryczne, elektryczne odkurzacze do dywanów,
odkurzacze do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku
domowego, zmywarki do naczyń, silniki do maszyn, elektryczne
silniki rozruchowe, pompy elektryczne, silniki elektryczne, inne niż
do pojazdów lądowych, silniki prądu zmiennego, silniki liniowe, sil‑
niki do maszyn, elektryczne silniki napędowe do maszyn, silniki do
wytwarzania energii elektrycznej, silniki elektryczne do instalacji
grzewczych, silniki elektryczne do maszyn, silniki gazowe, silniki na
prąd stały, silniki na sprężone powietrze, 9 telewizory LED, telewizory
OLED, telewizory, telewizory plazmowe, drukarki, drukarki atramen‑
towe, drukarki kolorowe, drukarki laserowe, laserowe drukarki kolo‑
rowe, monitory LED, monitory, drukarki komputerowe, fotoogniwa,
ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elek‑
trycznej, retorty, 11 aparatura do podgrzewania powietrza, aparatu‑
ra grzewcza do pieców, automatyczne suszarki do bielizny, bębnowe
suszarki do bielizny, bębny obrotowe [suszarki] do prania, bojlery
elektryczne, bojlery grzewcze, bojlery gazowe, centralne instalacje
klimatyzacyjne do celów domowych, centralne urządzenia klima‑
tyzacyjne, chłodziarko‑zamrażarki, chłodziarki, elektryczne, czajniki
elektryczne, domowe ekspresy do kawy [elektryczne], domowe in‑
stalacje klimatyzacyjne, domowe kuchenki gazowe, domowe piekar‑
niki, domowe płyty grzewcze, domowe urządzenia do ogrzewania,
domowe urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne ekspresy do kawy,
elektroluminescencyjne źródła światła, elektryczne instalacje grzew‑
cze, elektryczne klimatyzatory, elektryczne oprawy oświetleniowe
zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne pie‑
karniki, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne płyty grzejne [ku‑
chenki], elektryczne suszarki do odzieży, elektryczne urządzenia do
ogrzewania pomieszczeń do celów domowych, elektryczne żarówki
fluorescencyjne, elementy grzewcze, gazowe instalacje centralnego
ogrzewania, gazowe podgrzewacze wody, gazowe urządzenia do
ogrzewania pomieszczeń, klimatyzatory, kocioł opalany olejem, ko‑
lektory słoneczne do celów grzewczych, kolektory energii słonecznej
do ogrzewania, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowa‑
dzania ciepła [wymienniki ciepła], kotły do centralnego ogrzewania,
kotły do instalacji grzewczych, kotły, kotły gazowe do centralnego
ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę,
kotły grzewcze, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania,
kuchenki gazowe i elektryczne, kuchenny sprzęt elektryczny, lo‑
dówki, lodówko‑zamrażarki, okapy wentylacyjne do kuchni, oprawy
oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, panele słoneczne do stoso‑
wania w ogrzewaniu, piekarniki, pompy ciepła, suszarki bębnowe do
suszenia na gorąco, świetlówki, urządzenia chłodnicze, urządzenia
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i na‑
pojów, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, urządzenia i instalacje grzewcze, urzą‑
dzenia klimatyzacyjne, urządzenia oświetleniowe LED, urządzenia
oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi
(OLED), zamrażarki, żarówki oświetleniowe LED, żarówki oświetle‑
niowe, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 19 okna dachowe nie
z metalu, okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, dacho‑
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we naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, drzwi
drewniane, okna szklane, okna niemetalowe, okna winylowe, okna
skrzynkowe niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalo‑
we okna świetlikowe do budynków.

(111) 309082
(220) 2017 10 16
(210) 477738
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA
ENERGII, Katowice, PL.
(540) fewe Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
Polish Foundation for Energy Efficiency
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.06, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy badań rynkowych, analizy gospodarcze, ana‑
lizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informa‑
cyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów, audyt
przedsiębiorstw, analizy rynku, badania ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania opi‑
nii publicznej, doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo związane z au‑
dytem, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, działal‑
ność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie-), elektro‑
niczne przetwarzanie danych, kampanie marketingowe, kompilacja
informacji do komputerowych baz danych, kompilacja informacji
statystycznych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do-), komputerowe przetwarzanie danych, organizowanie i przepro‑
wadzanie wydarzeń promocyjnych, pomoc i doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energe‑
tycznym, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą‑
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, rozpowszech‑
nianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, usługi doradcze w zakresie zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, usługi informacyjne i doradcze do‑
tyczące taryf, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie działal‑
nością gospodarczą (usługi doradcze w-), zarządzanie działalnością
gospodarczą (doradztwo w zakresie-), zbieranie i analizy informacji
i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
41 dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja dorosłych,
edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, or‑
ganizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozryw‑
kowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu,
organizowanie spotkań i konferencji, prowadzenie kursów, semina‑
riów i warsztatów, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie
inżynierii, prowadzenie warsztatów [szkolenia], udostępnianie publi‑
kacji on‑line, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień
środowiskowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, 42 administracja
serwerów, aktualizacja i projektowanie oprogramowania kompute‑
rowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowe‑
go, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, analizy
komputerowe, analizy naukowe wspomagane komputerowo, anali‑
zy wykonalności projektu, audyt energetyczny, badania techniczne,
certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo
eksperckie dotyczące technologii, doradztwo techniczne w dziedzi‑
nie nauk o środowisku, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo
związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, do‑
starczanie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu i glo‑
balnego ocieplenia, dostarczanie raportów inżynieryjnych, hosting
komputerowych baz danych, konsultacja techniczna w dziedzinie
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inżynierii środowiska, oceny w dziedzinie nauki wykonywane przez
inżynierów, opracowywanie baz danych, opracowywanie systemów
do zarządzania energią i prądem, oprogramowanie komputerowe
(projektowanie-), oprogramowanie komputerowe (aktualizacja-),
oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynie‑
rów, pomiary inżynieryjne, pomiary środowiska w obrębie budyn‑
ków, porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu
oszczędzanie energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydaj‑
ności energetycznej w budynkach, prace inżynieryjne, programo‑
wanie oprogramowania do zarządzania energią, programowanie
spersonalizowanych stron internetowych, profesjonalne doradztwo
związane z zachowaniem energii, projektowanie broszur, projekto‑
wanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią,
prowadzenie badań [technicznych], przechowywanie danych elek‑
tronicznych, przechowywanie danych online, przeprowadzanie
technicznych studiów wykonalności, przygotowywanie raportów
technicznych, sporządzanie raportów projektowych, tworzenie,
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, two‑
rzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego,
udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie globalnego ocie‑
plenia, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zmiany
klimatu, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowa‑
niami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania natu‑
ralnych źródeł energii, udzielanie porad technicznych związanych
ze środkami oszczędności energii, usługi badawczo
‑rozwojowe,
usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze
dotyczące zużycia energii, usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technolo‑
gii energetycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii śro‑
dowiskowej, usługi inżynieryjne związane z systemami transportu
gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi inżynieryjne związane z systemami
zaopatrzenia w energię, usługi konsultacyjne dotyczące planowania
środowiskowego, usługi pomiarów technicznych, usługi w zakresie
doradztwa technicznego, usługi w zakresie hostingu stron interne‑
towych, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie
oceny oddziaływania na środowisko, usługi zarządzania projektami
inżynieryjnymi, wykonywanie pomiarów.

(111) 309083
(220) 2017 10 19
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) OPONY NA CZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew, PL.
(540) OPONY NA CZAS
(540)

(210) 477915

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.21, 26.11.08, 18.01.21, 14.07.09
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, montaż drzwi i okien,
naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon,
39 holowanie, składowanie towarów, transport, usługi pomocy dro‑
gowej w przypadku awarii pojazdów, wynajmowanie magazynów.
(111) 309084
(220) 2017 10 23
(210) 478134
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) ĆWIKILEWICZ MAREK, DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) INSOLIO
(510), (511) 11 systemy wentylacyjne, instalacje do filtracji powie‑
trza i klimatyzacji, wyciągi powietrza, regulatory wydatku powietrza,
nawiewniki, nawiewniki higrosterowane, nawiewniki okienne szcze‑
linowe wyposażone w filtr antysmogowy, filtry do oczyszczania po‑
wietrza, filtry powietrza do nawiewników okiennych szczelinowych,
kratki wywiewne, kratki wyciągowe, elementy systemów wentylacyj‑
nych, aparatura do wentylacji, wentylatory, klimatyzatory, elementy
systemów klimatyzacyjnych, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
wentylacyjne z odzyskiem ciepła, urządzenia do ogrzewania, grzejni‑
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ki, instalacje, systemy, urządzenia i aparaty oczyszczające powietrze,
nawiewniki nadokienne.

(111) 309085
(220) 2017 10 26
(210) 478285
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) MĘŻYDŁO MARCIN, Bydgoszcz, PL.
(540) SEEGEST
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie kompute‑
rowe, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania na smartfony, apli‑
kacje komputerowe do pobrania, aplikacje komputerowe oparte na
kalendarzu, 45 usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi
pośrednictwa w zawieraniu znajomości za pomocą ustalonego ge‑
stu, usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości w oparciu o infor‑
macje o miejscu i czasie, usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomo‑
ści przez Internet, usługi serwisów społecznościowych online, usługi
w zakresie randek świadczone przez serwis społecznościowy, usługi
randkowe przez Internet, informacje dotyczące lokalizacji zaginio‑
nych osób, sprawozdania z wypadków, usługi poszukiwania świad‑
ków zdarzeń.
(111) 309086
(220) 2017 10 27
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) CZEKAJ WITOLD, Prandocin‑Iły, PL.
(540) BR RZETELNI
(540)

(210) 478343
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(732) WEGEGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WEGEGURU
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw‑
ne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), przeciery warzywne, wywar z warzyw, tempeh,
substytuty mleka, substytuty masła, substytuty margaryny, substy‑
tuty kwaśnej śmietany, substytuty serów, substytuty jaj, substytu‑
ty mięsa na bazie warzyw, gotowe dania warzywne, przekąski na
bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie substytutów mleka
pochodzenia roślinnego, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
z jadalnych wodorostów, przekąski na bazie soi, tłuszcze roślinne do
celów spożywczych, oleje roślinne do celów spożywczych, nasiona
przetworzone, nasiona jadalne, 30 batony zbożowe i energetyczne,
chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, sorbety [lody
wodne], wyroby lodowe, dania gotowe zawierające makaron, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe
zawierające makaron, dania gotowe zawierające ziarna przetwo‑
rzone i skrobię, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie kukurydzy, przekąski wykonane z mąki sojowej,
przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane
z mąki ryżowej, 39 dostarczanie żywności przez restauracje, 43 usłu‑
gi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering).
(111) 309089
(220) 2012 02 20
(210) 396927
(151) 2018 04 26
(441) 2012 06 04
(732) KACYNA DANUTA, Polesie, PL.; KACYNA ROBERT, Polesie, PL.;
POCHWAŁOWSKA EDYTA, Wrocław, PL.; KACYNA SEBASTIAN,
Sopiel, PL.; KACYNA WIKTOR, Sopiel, PL.
(540) STOLWIT MEBLE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 02.09.16, 26.04.07, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 księgowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, księ‑
gowość i rachunkowość, księgowość administracyjna, księgowanie
kosztów, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, prowa‑
dzenie księgowości przedsiębiorstwa, prowadzenie księgowości
w zakresie elektronicznego transferu funduszy, skomputeryzowana
księgowość, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi
biznesowe biegłych księgowych, usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej, usługi księgowe w zakresie funduszy eme‑
rytalnych, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usłu‑
gi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć.
(111) 309087
(220) 2017 10 30
(210) 478422
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 04
(732) F & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wolsztyn, PL.
(540) SUNPLENA
(540)

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.01.02
(510), (511) 6 okna i drzwi metalowe, okucia stosowane w budow‑
nictwie, metalowe, klamki metalowe do drzwi i okien, zawiasy
metalowe, 19 okna i drzwi niemetalowe, szkło okienne, szkło bu‑
dowlane, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: farby,
okna i drzwi, metalowe okucia stosowane w budownictwie, klamki
metalowe do drzwi i okien, zawiasy metalowe, szkło okienne, szkło
budowlane, 37 usługi remontowo‑budowlane w zakresie budownic‑
twa, usługi w zakresie montażu drzwi i okien.
(111) 309088
(151) 2018 03 22

(220) 2017 11 02
(441) 2017 12 04

(210) 478557

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble.
(111) 309090
(220) 2015 01 20
(210) 437866
(151) 2018 04 26
(441) 2015 05 11
(732) POPŁAWSKI KRZYSZTOF ZAKŁAD MECHANICZNY WAGRAF,
Warszawa, PL.
(540) wagraf
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 materiały przeznaczone dla artystów, pędzle ma‑
larskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, promowanie
sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie
reklam, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, usługi pośrednictwa handlowego i doradztwa w dziedzi‑
nie sprzedaży produktów i świadczenia usług, marketing handlowy
inny niż sprzedaż, reklama i promocja sprzedaży dotycząca usług
oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub
drogą elektroniczną, usługi sklepu detalicznego związane ze sprze‑
dażą produktów domowej rozrywki, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek towarów, w szcze‑
gólności do sprzedaży katalogowej) w kraju lub poza nim, reklama,
w tym promocja dotycząca sprzedaży usług na rzecz osób trzecich,
za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpo‑
wszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych.
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(111) 309091
(220) 2015 05 25
(210) 442891
(151) 2018 04 27
(441) 2015 09 14
(732) RAFINERIA W JAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, PL.
(540) RAFINERIA W JAŚLE rj
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne
do paliw silnikowych, płyny do układów hamulcowych, glicery‑
na do celów przemysłowych, preparaty do hartowania, środki do
hartowania stali i żeliwa, płyny do napędu automatycznego, płyny
do obwodów hydraulicznych, płyny do układu kierowniczego ze
wspomaganiem, płyny hamulcowe, preparaty do obróbki wykoń‑
czeniowej stali, rozpuszczalniki do lakierów, czynniki chłodzące
do układów chłodniczych w silnikach pojazdów, substancje zapo‑
biegające zamarzaniu, środki do chłodzenia silników w pojazdach,
płyny do układów kierowniczych ze wspomaganiem, preparaty do
hartowania i utwardzania metali, 2 rozcieńczalniki do lakierów, roz‑
cieńczalniki do farb, smary przeciwrdzewne, środki antykorozyjne,
3 detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, 4 smar do konserwacji broni, nafta
oświetleniowa, oleje palne, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, ole‑
je ułatwiające wyjmowanie z form [budownictwo], oleje zwilżające,
parafiny, podpałki.
(111) 309092
(220) 2015 11 10
(210) 449161
(151) 2018 04 24
(441) 2016 02 15
(732) PANORAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) OFFICER
(540)

Kolor znaku: granatowy, ciemnoczerwony
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo, obrót, administrowanie, zarządzanie
nieruchomościami, wycena nieruchomości, dzierżawa majątku nie‑
ruchomego, wynajem pomieszczeń na cele biurowe, usługowe, han‑
dlowe, rekreacyjne, 37 budowa obiektów biurowych, handlowych
usługowych, rekreacyjnych, inne usługi budowlane, remontowe,
nadzór budowlany, wynajem maszyn budowlanych, informacja bu‑
dowlana, 38 elektroniczne przesyłanie informacji tekstowej i obraz‑
kowej, łączność przez terminale komputerowe, poczta elektroniczna,
obsługa, obsługa telekonferencji, wideokonferencji, usługi telewizji
kablowej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 41 or‑
ganizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej informacyjnej,
sportowej, rekreacyjnej, handlowej, produkcja i montaż programów
radiowych, telewizyjnych, filmów, publikowanie materiałów infor‑
macyjnych na papierze i w postaci elektronicznej, wypożyczanie
książek, filmów, sprzętu audio‑wideo, kinematograficznego, spor‑
towego, 42 projektowanie budynków, infrastruktury, inne projekty
urbanistyczne, doradztwo budowlane, administrowanie, tworzenie,
utrzymywanie stron internetowych.
(111) 309093
(220) 2017 04 07
(210) 470152
(151) 2018 04 11
(441) 2017 09 18
(732) P.U.H. SZYBEX SPÓŁKA JAWNA A. OSSOLIŃSKI, B. WILKOSZ,
Częstochowa, PL.
(540) szybex
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(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 12 przednie szyby samochodowe, szyby do pojazdów,
szyby tylne samochodowe, szyby przednie pojazdów, szyby przed‑
nie do samochodów, szyby przednie [do pojazdów], tylne szyby do
pojazdów, szyby przednie do pojazdów, szyby do pojazdów [przed‑
nie], szyby przednie [części pojazdów lądowych], szyby przednie do
pojazdów lądowych, przednie lub tylne szyby do pojazdów, pióra
wycieraczek do przedniej szyby do pojazdów, szyby do pojazdów
z wbudowanymi antenami do odbioru sygnałów radiowych, daszki
na przednie szyby [części do pojazdów], wycieraczki do przednich
szyb samochodów, 37 malowanie samochodów, konserwacja samo‑
chodów, polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, na‑
prawy samochodów, odświeżanie lakieru samochodu, instalowanie
wyposażenia samochodowego, kompleksowe czyszczenie samo‑
chodów, naprawa karoserii samochodowych, naprawa samocho‑
dów na drodze, obsługa i naprawa samochodów, naprawy i obsługa
samochodów, naprawy i konserwacja samochodów, naprawy lub
konserwacja samochodów, czyszczenie i mycie samochodów, usługi
wymiany szyb samochodowych, usługi w zakresie odnawiania sa‑
mochodów, malowanie ozdobnych pasków na samochodach, usługi
wymiany przednich szyb samochodowych, konserwacja lub napra‑
wa pojazdów samochodowych, usługi pomocy w przypadku awarii
samochodu [naprawa], wstawianie szyb, wstawianie szkła i wstawia‑
nie szyb, nakładanie folii zabezpieczających na szyby, wstawianie
przednich szyb do pojazdów silnikowych, organizowanie wstawiania
szyb do wymiany w pojazdach, pośrednictwo w zakresie wymiany
szyb w pojazdach, organizowanie wstawiania przednich szyb do
wymiany w pojazdach, usługi w zakresie konserwacji szyb przed‑
nich w pojazdach, pośrednictwo w zakresie wymiany szyb przednich
w pojazdach.
(111) 309094
(220) 2017 04 24
(210) 470852
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) SCHWABE MARCIN, SCHWABE RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
RODZINNE IMPEROLL SPÓŁKA CYWILNA, Sierakowice, PL.
(540) IMPEROLL
(510), (511) 20 meble i artykuły wyposażenia wnętrz wykonane
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich mate‑
riałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła,
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, bufety,
barki i witryny oszklone i/albo inkrustowane jako stacjonarne lub
ruchome meble domowe, gastronomiczne, hotelarskie, okrętowe,
kolejowe, pałacowe i salonowe, reprezentacyjne, ekspozycyjne wy‑
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jo‑
dła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, baryłki
niemetalowe, beczki niemetalowe, hoboki niemetalowe otwarte lub
zamykane pokrywami jako użytkowe stacjonarne lub ruchome ele‑
menty wyposażenia wnętrz domowe, gastronomiczne, hotelarskie,
okrętowe, kolejowe, pałacowe i salonowe reprezentacyjne, ekspozy‑
cyjne wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia‑
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr,
sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom‑
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części,
biurka i serwantki w tym serwantki dwunożne przyścienne trwale
umocowane jako meble domowe, gastronomiczne, hotelarskie,
okrętowe, kolejowe, pałacowe i salonowe reprezentacyjne, ekspozy‑
cyjne, wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia‑
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr,
sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia oraz kom‑
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części,
blaty i pulpity w tym odchylne, dwudzielne, wielodzielne, przesuw‑
ne i odejmowalne do stołów domowych, gastronomicznych, hote‑
larskich, okrętowych, kolejowych, pałacowych, ogrodowych i salo‑
nowych reprezentacyjnych, ekspozycyjnych wykonane z wyłącznym
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udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam‑
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych
lub celulozo pochodnych i ich części, bransoletki i opaski oraz pla‑
kietki identyfikacyjne i/lub reprezentacyjne niemetalowe dla szpita‑
li, domów dziecka i zakładów opieki, uczestników kongresów i ze‑
brań wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym
udziałem talach materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń,
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia oraz
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich
części, dekoracyjne przeznaczone do inkrustowania przypowierzch‑
niowego wyroby z bursztynu i z kompozytów bursztynu oraz z ze‑
stalonej pianki morskiej jako półprodukt pochodzenia naturalnego
do celów wyposażenia wnętrz takich jak stacjonarne lub ruchome
meble domowe, gastronomiczne, hotelarskie, okrętowe, kolejowe,
pałacowe, ogrodowe, salonowe reprezentacyjne, ekspozycyjne i ich
części, chodziki dla dzieci jako meble ruchome wykonane w wyłącz‑
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak
bambus, drewno hikorowe, mahoń, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych
lub celulozo pochodnych i ich części, dekoracje przestawne jako ele‑
menty wyposażenia wnętrz wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech,
wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochod‑
nych i ich części, niemetalowe montowane jako elementy stałe
wnętrz dozowniki domowe, hotelowe, gastronomiczne, kelnerskie
do ręczników, chust i ścierek wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych, drabiny z drzewa lub tworzyw sztucznych i ich części,
drewniane ozdobne i gładkie nie zdobione ręczne nosozne drzewce
do flag i proporców, transparentów i ich części, drzwiczki do mebli
i artykułów wyposażenia wnętrz wykonane z wyłącznym udziałem
lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drew‑
no hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, nie muzealnicze dzieła sztuki użytkowej
z drewna, wosku, gipsu i tworzyw sztucznych i ich części, tapicero‑
wane lub nie tapicerowane fotele domowe i hotelowe oraz gastro‑
nomiczne i fryzjerskie z podłokietnikami lub bez podłokietnikowe
wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so‑
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia oraz kompo‑
zytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części,
niemetalowe gabloty oszklone jako użytkowe meble domowe, ho‑
telarskie, gastronomiczne, okrętowe, lotnicze, ogrodowe, salonowe
wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so‑
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia oraz kompo‑
zytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części,
niemetalowe haczyki do wieszania odzieży, haki do zasłon, osłon,
kurtyn, przegród, przepierzeń wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, niemetalowe rzemieślnicze lub amatorskie
warsztatowe stoły do pił wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem talach materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, inne niż dla celów obronności drewniane
lub drewnopochodne jarzma do nosideł i ich części, domowe kadzie
do wina, moszczu, zacieru browarniczego, do hodowli biologicz‑
nych innych niż medyczne i farmaceutyczne wykonane z wyłącz‑
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, domowe, hotelar‑
skie, gastronomiczne, okrętowe, lotnicze, ogrodowe, salonowe ka‑
napy jednoosobowe, kanapy jako otomany wieloosobowe, szezlongi
z jednostronnym podłokietnikiem wykonane z wyłącznym udziałem
łub z przeważającym udziałem talach materiałów jak bambus, drew‑
no hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
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orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, niemetalowe kapsle i zatyczki do butelek,
flakonów, butli, gąsiorów i ich części, wykonane z wyłącznym udzia‑
łem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus,
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika,
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub ce‑
lulozo pochodnych karnisze do zasłon, kotar, kurtyn i ich części, kar‑
toteki jako pojemniki, płytoteki i analogowe taśmoteki jako meble
domowe, hotelarskie, gastronomiczne wykonane z wyłącznym
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam‑
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych
lub celulozo pochodnych i ich części, nie kodowane niemetalowe
karty jako klucze lub identyfikatory z tworzyw sztucznych i materia‑
łów drewnopochodnych i ich części, domowe, hotelarskie, gastro‑
nomiczne, okrętowe, lotnicze, ogrodowe, salonowe kasety stale lub
przenośne na walory pieniężne, precjoza, biżuterię i inne wartościo‑
we przedmioty wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważają‑
cym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe,
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi‑
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochod‑
nych i ich części, klepka bednarska oraz produkty rzemiosła koło‑
dziejskiego wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń,
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich
części, niemetalowe kojce dla dzieci jako meble wykonane z wyłącz‑
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe kołyski
niemowlęce na biegunach wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, niemetalowe serwantki, komody i witryny
domowe, hotelarskie, okrętowe, gastronomiczne wykonane z wy‑
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, nie metalowe ele‑
menty konstrukcyjne domowych i hotelowych tapicerowanych i nie
tapicerowanych łoży, łóżek, sof, leżanek, szezlongów, tapczanów,
narożników wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń,
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich
części, kontuary domowe, restauracyjne i pałacowe wykonane z wy‑
łącznym udziałem lub z przestającym udziałem takich materiałów
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe ele‑
menty wyrobów meblarskich lub elementy do wyposażenia wnętrz
wykonane z materiałów takich jak koral, pianka morska, kora, korek,
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, nie metalowe za‑
tyczki i uszczelnienia oraz zwieńczenia dekoracyjne do butelek, bu‑
tli, gąsiorów naturalne i syntetyczne, wykonane z wyłącznym
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam‑
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych
lub celulozo pochodnych domowe lub hotelowe kosze niemetalo‑
we, kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze z pokrywką, bieliźniarki
i ich części, kozły jako stojaki meblowe wykonane z wyłącznym
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam‑
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych
lub celulozo pochodnych i ich części, wykonane z wyłącznym udzia‑
łem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus,
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika,
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub ce‑
lulozo pochodnych kółka do zasłon i kotar, kółka niemetalowe do
mebli, kółka samonastawne do łóżek, niemetalowe kółka nie samo‑
nastawne do mebli i ich części, niemetalowe krany, kurki i zawory
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oraz zastawy do beczek, antałków i ich części wykonane z wyłącz‑
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych łub celulozo pochodnych, niemetalowe ozdobne kraty
i ekrany kominkowe domowe i pałacowe wykonane z wyłącznym
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam‑
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych
lub celulozo pochodnych i ich części, krążki i zaczepy z tworzyw
sztucznych do zasłon okiennych i kurtyn i ich części, kredensy do‑
mowe, restauracyjne, pałacowe wykonane z wyłącznym udziałem
lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drew‑
no hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, krzesła z podłokietnikami lub bez podło‑
kietników wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń,
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich
części, niemetalowe kształtki narożnikowe na ramy do obrazów i lu‑
ster wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia‑
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr,
sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom‑
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części,
kwietniki jako meble domowe, restauracyjne, pałacowe, tarasowe
wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem ta‑
kich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna,
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozy‑
tów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, za‑
czepy, uchwyty, przywieszki, medaliony do kurtyn teatralnych wy‑
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jo‑
dła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemeta‑
lowe elementy legowiska dla zwierząt domowych wykonane z wy‑
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, inne niż szpitalne
leżaki ogrodowe, tarasowe, pałacowe wykonane z wyłącznym
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam‑
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych
lub celulozo pochodnych i ich części, listewki fasonowe do ram ob‑
razów, listwy ozdobne do ram obrazów, listwy gładko powierzch‑
niowe na ramy do obrazów, lustra i lustra weneckie (przezierne )
mające ramy lub korpusy wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, ławy jako meble domowe lub salonowe wy‑
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jo‑
dła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemeta‑
lowe łóżka, łóżka dla dzieci jako kojce, łóżka szpitalne, łóżka wodne
nie do celów leczniczych wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, wyroby z macicy perłowej naturalnej lub
syntetycznej jako surowiec lub półprodukt dla potrzeb meblarstwa
i wyposażenia wnętrz i ich części, niemetalowe manekiny ekspozy‑
cyjne, manekiny krawieckie wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, nie metalowe ramy materacy do łóżek, tap‑
czanów, szezlongów, siedzisk, legowisk oraz ramy do materacy na‑
dmuchiwanych powietrzem innych niż do celów leczniczych zawie‑
rające części wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń,
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich
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części, maty i wkładki wyjmowane do zlewów, wanien i brodzików
wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem ta‑
kich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna,
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozy‑
tów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, nie‑
metalowe elementy mebli szkolnych i akademickich zawierające
części wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia‑
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr,
sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom‑
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części,
przeznaczone do zastosowania w meblarstwie i w wyposażeniu
wnętrz niemetalowe gwoździe, haki, nakrętki, nity, śruby, wkręty,
czopy, kliny, zawiesia ścienne wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, niemetalowe nie świecące numery, ozna‑
czenia i identyfikatory domów i obiektów wykonane z wyłącznym
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam‑
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych
łub celulozo pochodnych i ich części, obiekty nadmuchiwane po‑
wietrzem do reklam i innych niż reklamy ekspozycji zawierające ele‑
menty wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń,
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich
części, niemetalowe obręcze i szpunty do beczek i antałków wyko‑
nane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jo‑
dła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, opakowa‑
nia do butelek, gąsiorów, butli, wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych łub celulozo
pochodnych i ich części, niemetalowe oprawy do szczotek, niemeta‑
lowe elementy osprzętu do drzwi i innej niż drzwi stolarki otworo‑
wej i ich części, niemetalowy osprzęt funeralny do trumien, katafal‑
ków i urn kremacyjnych, niemetalowe niejadalne ozdoby z tworzyw
sztucznych do artykułów spożywczych i kosmetyków wykonane
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich mate‑
riałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła,
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemeta‑
lowe palety magazynowe, niemetalowe palety transportowe, nie‑
metalowe palety załadowcze o zwiększonej ładowności, niemetalo‑
we wyspecjalizowane palety załadunkowe do przedmiotów wielkiej
wartości w tym zabytków kultury materialnej wykonane z wyłącz‑
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe paliki
namiotowe, niemetalowe paliki i stelaże do wolier i pawilonów
ogrodowych i pałacowych wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, parawany domowe, tarasowe, ogrodowe,
pałacowe jako meble wykonane z wyłącznym udziałem lub z prze‑
ważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikoro‑
we, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech,
wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochod‑
nych i ich części, domowe plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, po‑
jemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, niemetalowe pojemni‑
ki na paliwo ciekłe, niemetalowe pojemniki do składowania
i transportu obiektów przestrzennych ponad gabarytowych, pojem‑
niki niemetalowe na inne niż paliwo substancje płynne, niemetalo‑
we wypornościowe pojemniki pływające wykonane z wyłącznym
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam‑
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych
lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe pokrowce ekspo‑
zycyjne do wieszania odzieży, niemetalowe pokrowce do magazy‑
nowania na odzież wykonane z wyłącznym udziałem lub z przewa‑
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żającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe,
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi‑
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochod‑
nych i ich części, niemetalowe pulpity dyrygenckie wykonane z wy‑
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe domo‑
we pulpity do czytania i pisania na stojąco jako meble wykonane
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich mate‑
riałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła,
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, inne niż
dyrygenckie pulpity pod książki i inne niż książki woluminy wykona‑
ne z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich ma‑
teriałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła,
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, ramki do
haftowania, mereżkowania i innych robót ręcznych wykonane z wy‑
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe ramki
bartnicze do plastrów miodu, ramki do uli o przeznaczeniu innym
niż na wosk, kompletne ramki obrazów i ramy do obrazów wykona‑
ne z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich ma‑
teriałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła,
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemeta‑
lowe stoły wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń,
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich
części, niemetalowe skrajniki do wagonów kolejowych i odbojniki
do środków transportu, niemetalowe skrzynie, paki, skrzynie do
mieszania zaprawy jako kaszty niemetalowe, skrzynie kratowe jako
opakowania, skrzynki lęgowe dla ptaków, skrzynki na listy niemeta‑
lowe i nie murowane, domowe lub przedszkolne skrzynki na zabaw‑
ki wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so‑
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompo‑
zytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części,
niemetalowe stoiska wystawowe lub ekspozycyjne wykonane z wy‑
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe stojaki
do beczek, niemetalowe stojaki do butelek, niemetalowe stojaki do
wystawiania i przechowywania gazet i publikacji, niemetalowe inne
niż wojskowe stojaki na broń myśliwską, stojaki na kapelusze, stojaki
na parasole, fermowe stojaki na paszę, niemetalowe stoliki pod ma‑
szyny do pisania, drukarki i skanery, niemetalowe elementy plote‑
rów, niemetalowe stoliki ruchome pod komputery, niemetalowe
i stanowiące wyposażenie wnętrz pochylnie, podesty, stopnie, stra‑
ponteny, schodnie i schodki wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, niemetalowe story wewnętrzne do okien
i drzwi wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń,
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich
części, niemetalowe szafki apteczne i szpitalne wykonane z wyłącz‑
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe szafki
do przechowywania żywności nie będące lodówkami lub chłodziar‑
kami wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia‑
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr,
sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom‑
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części,
oprawy na lustra wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważa‑
jącym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe,
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mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi‑
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochod‑
nych i ich części, szpule niemetalowe do nawijania przewodów gięt‑
kich wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń,
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich
części, szpulki do przędzy, nici jedwabnych, kordonku wykonane
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich mate‑
riałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła,
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, oprawy
do sztabek ambroidowych wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych oprawy sztucznych plastrów woskowych do pasiek
i bard, wykonane z takich materiałów sztuczne plastry z wosku do
uli, szuflady i suwanki do mebli i sprzętu wyposażenia mieszkań wy‑
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jo‑
dła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, szyldy
identyfikacyjne wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważają‑
cym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, ma‑
hoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia,
oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych
i ich części, tablice ogłoszeniowe, tablice rejestracyjne niemetalowe,
tabliczki identyfikacyjne niemetalowe wykonane z wyłącznym
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam‑
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza,
osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych
lub celulozo pochodnych i ich części, taborety jako podnóżki wyko‑
nane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jo‑
dła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, meblar‑
skie i wnętrzarskie taśmy wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, toaletki domowe i teatralne jako meble wy‑
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jo‑
dła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, ruchome
trapy dla pasażerów wykonane z wyłącznym udziałem lub z przewa‑
żającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe,
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi‑
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochod‑
nych i ich części, domowe i restauracyjne wózki barowe ruchome do
serwowania napoi i potraw wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, wykończeniowe elementy jako galanteria
do mebli i artykułów wyposażenia wnętrz z drewna, korka, trzciny,
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbin, muszli, bursztynu, maci‑
cy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucz‑
nych, wyroby koszykarskie wykonane z wyłącznym udziałem lub
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab,
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo
pochodnych i ich części, niemetalowe nieelektryczne elementy
zamków i zamknięć wykonane z wyłącznym udziałem lub z przewa‑
żającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe,
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi‑
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochod‑
nych i ich części, zasłony dekoracyjne do wnętrz wykonane z wyłącz‑
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb,
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brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo‑
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe za‑
suwki i zawiasy drzwiowe i okienne wykonane z wyłącznym udzia‑
łem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus,
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osi‑
ka, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub
celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe elementy do sprzę‑
tu drenażowego wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważa‑
jącym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe,
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi‑
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochod‑
nych i ich części, 22 tekstylia techniczne takie jak: konfekcjonowa‑
ne w opakowania jednostkowe wełna, jedwab, bawełna i juta,
drabinki sznurowe lub parciane szczebelkowe, strażackie, ratowni‑
cze i ich części, hamaki domowe, jachtowe, alpinistyczne, wypra‑
wowe i ich części, konfekcjonowane użyteczne odpady z jedwabiu,
juty, bawełny, niemetalowe kable w zwojach lub nawojach inne niż
elektryczne i elektroniczne, ratownicze kapoki z wełny, bawełny,
kapoku i juty i ich części, konfekcjonowane drobne poprodukcyjne
kłaczki jedwabne, wełniane, bawełniane, jutowe, kokony jedwabni‑
cze naturalne, konopie, len surowy jako płótno, niemetalowe liny
okrętowe, liny holownicze do pojazdów, liny holownicze do samo‑
chodów, konfekcjonowane łyko naturalne lub syntetyczne, markizy
tekstylne lub włókninowe, markizy z tworzyw sztucznych i ich czę‑
ści, inne niż gumy i kauczuku i inne niż z tworzyw sztucznych nie‑
metalowe materiały do pakowania, wypełniania i wypychania, włó‑
kiennicze i włókninowe materiały filtracyjne jako wata, materiały na
obicia i do wypełniania z wyjątkiem gumy lub tworzyw sztucznych,
nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, niemetalowe
nosidła i zawiesia do transportu ładunków i ich części, opakowania
i osłony ze słomy lub precypitatów słomy do butelek, gąsiorów, po‑
jemników i ich części, niemetalowe pasy do transportu ładunków
w tym niemetalowe pasy transmisyjne „bez końca”, pierze i puch do
wypychania tapicerki pojazdowej, pierze na pościel, pierze tapicer‑
skie meblarskie, plandeki i ich części inne niż samochodowe plan‑
deki do pokrywania mebli i elementów wyposażenia wnętrz, smo‑
łowane lub w inny sposób bakteriologicznie unieczynnione
geotekstylne płótno tkane lub igłowane do stosowania w górnic‑
twie, drogownictwie i technikach ochrony naturalnego środowiska
człowieka, pokrowce na pojazdy inne niż plandeki, przewody wen‑
tylacyjne z płótna smołowanego dla kopalni, przykrycia maskowa‑
ne i ich części, naturalny puch drobiowy lub wielbłądzi jako pierze,
konfekcjonowana rafia, konfekcjonowana sierść zwierzęca, słoma
tapicerska, wielogatunkowa nie klasyfikowana po przemysłowa
plątanka włókiennicza i igłowana jako odpad użytkowy do dalsze‑
go przetwarzania w celach meblarskich i wnętrzarskich, niemetalo‑
we szelki i stropy do transportu ładunków, szklane włókno krzemo‑
we i inne nieorganiczne do celów włókienniczych, niemetalowe
liny, sznury, sznurki do pakowania, sznurki do wiązania, sznurki do
wyrabiania sieci, sznurki do zawieszania przedmiotów, sznury na
baty, sznury na bicze, szpagaty papierowe i ich części, niemetalowe
taśmy do podwiązywania roślin, taśmy do niemetalowe związywa‑
nia, niemetalowe taśmy do żaluzji i ich części, niemetalowe wyko‑
nane z materiałów tekstylnych i włókninowych torby do pakowa‑
nia, koperty, woreczki, trawa tapicerska, preparowane trociny
tapicerskie do wypełnień dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń,
uszczelnienia włókninowe do poszycia statków i ich części, inna niż
plątanka włókiennicza wata tapicerska, watolina do filtrowania,
wełna czesankowa, wełna drzewna, wełna surowa lub impregno‑
wana, wełna tapicerska do wypychania, wełna zgrzebna, niemeta‑
lowe wiązadła hutnicze, ceramiczne, niemetalowe wiązadła do ce‑
lów rolniczych i ich części, użyteczne wióry drewniane i skratki
tartaczne jako odpad użytkowy do dalszego przetwarzania, włosie,
włosie do wypychania, włosie końskie, włosy, włókna surowe, włók‑
na bawełniane, włókna bawełny, włókna kokosowe, włókna krze‑
mowe szklane do celów włókienniczych, włókna ostnicowe, włókna
szklane do celów przemysłowych, włókna tekstylne, włókna węglo‑
we do celów włókienniczych, włókna z rafii, włókno kokosowe, pre‑
parowane suszone wodorosty morskie do wypychania, tekstylne
lub włókninowe woreczki do prania delikatnej bielizny, worki do
pakowania z materiałów tekstylnych i igłowanych, worki do trans‑
portu i przechowywania nie tekstylnych materiałów luzem, inne niż
wojskowe standaryzowane worki pocztowe i okrętowe, wiatro‑
chrony włókiennicze i igłowane, włókiennicze i igłowane wyściółki
tapicerskie, opakowaniowe i wnętrzarskie, żagle jachtowe, żagle do
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nart, wiatrodesek i skibobów i ich części, niemetalowe żaluzje inne
niż zwijane i inne niz plisowane w tym żaluzje weneckie wewnętrz‑
ne i ich części i ich części, niemetalowe żyłki do wiązania.

(111) 309095
(220) 2017 04 26
(210) 470980
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) WALIŁKO ANNA, WALIŁKO MACIEJ ADAMASZEK SPÓŁKA
CYWILNA, Koszalin, PL.
(540) adamaszek
(510), (511) 20 karnisze, szyny sufitowe, 37 montaż na zamówienie
dekoracji okien, karniszy, firan, zasłon, rolet, żaluzji, 40 szycie na za‑
mówienie dekoracji okien, firan, zasłon, rolet, obrusów i bielizny sto‑
łowej, narzut, poszewek dekoracyjnych, 42 projektowanie: dekoracji
okien, narzut, obrusów.
(111) 309096
(220) 2017 04 28
(210) 471125
(151) 2018 04 06
(441) 2017 08 07
(732) MARKIEWICZ ZARAŃSKI PERFECT SMILE SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk, PL.
(540) uśmiech dobrze zaprojektowany
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne gabinetowe i wyniesione,
usługi stomatologii klinicznej w szpitalach i zakładach zamkniętych
opieki zdrowotnej, usługi stomatologiczne wyniesione w zakładach
penitencjarnych, usługi stomatologiczne wyniesione świadczone
w domach dziecka, usługi projektowania i wykonawstwa korekcyj‑
nych indywidualnych aparatów zgryzu i/lub aparatów ortodontycz‑
nych, usługi gabinetowe ortodoncji i implantacji stomatologicznej,
usługi korekcji zgryzu dla dzieci i młodzieży, dedykowane konsulta‑
cje w zakresie ochrony zdrowia, medycyny i farmacji stomatologicz‑
nej dostarczane w trybie on‑line z komputerowej bazy danych lub
przez Internet lub poprzez inne media, usługowe zabiegi komplek‑
sowej rehabilitacji pacjentów po złamaniach i kontuzjach doznanych
w obrębie twarzo‑czaszki, usługi poradnictwa psychologicznego
dla osób z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie twarzo
‑czaszki, usługi poradnictwa lekarskiego w zakresie medycyny spor‑
towej, paliatywnej i profilaktyki zdrowia w specjalnościach obrębu
twarzo‑czaszki, usługi stomatologicznych salonów piękności pro‑
wadzonych pod operatorem „perfekcyjny uśmiech”, usługi światło‑
lecznictwa dla potrzeb rehabilitacji pacjentów po złamaniach i kon‑
tuzjach doznanych w obrębie twarzo‑czaszki, usługi poradnictwa
psychologicznego dla osób z przewlekłymi urazami lub zmianami
w obrębie twarzo‑czaszki, usługi tatuażu dziąseł i przyzębia dla pa‑
cjentów po złamaniach i kontuzjach doznanych w obrębie twarzo
‑czaszki, grupowe usługi doradcze i poradnictwo indywidualne

w dziedzinie stomatologicznych metod, technologii i wyposażenia
sprzętowego dla potrzeb pielęgnacji urody, ochrony zdrowia i pro‑
filaktyki zdrowotej i rehabilitacji, usługi wypożyczania sprzętu, na‑
rzędzi i wyposażenia dla gabinetów stomatologicznych i pracowni
protetyki stomatologicznej, gabinetowe i wyniesione usługi magne‑
toterapii dla osób z przewlekłymi urazami w obrębie twarzo‑czaszki,
gabinetowe i wyniesione usługi laseroterapii i ciepłolecznictwa
dla osób z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie twarzo
‑czaszki, gabinetowe i wyniesione usługi elektroterapii dla osób
z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie twarzo‑czaszki,
gabinetowe i wyniesione usługowe zabiegi rehabilitacji ultradź‑
więkami lub infradźwiękami dla osób z przewlekłymi urazami lub
zmianami w obrębie twarzo‑czaszki, gabinetowe usługi profilaktyki
stomatologicznej, gabinetowe i wyniesione usługi bez zabiegowe‑
go grupowego dedykowanego określonym grupom konsumenc‑
kim poradnictwa stomatologicznego i protetycznego, gabinetowe
usługi diagnostyki stomatologicznej, dedykowane grupowe usługi
diagnostyki stomatologicznej zwłaszcza szkolnej, wojskowej, służb
mundurowych i formacji specjalnych oraz więziennictwa, usługi
rentgenografii stomatologicznej dla osób z przewlekłymi urazami
lub zmianami w obrębie twarzo‑czaszki, usługi zobrazowania cyfro‑
wego innego niż rentgenografia w zakresie stomatologii i protetyki
stomatologicznej, informacja o powyższych usługach.
(111) 309097
(220) 2017 05 08
(210) 471292
(151) 2018 04 12
(441) 2017 09 18
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) TaoTao harmonia smaków Sos Sojowo
‑Grzybowy Soy
and Mushroom Sauce Szója‑Gombamártás
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy, szary, zielony,
jasnobrązowy
(531) 11.03.05, 11.03.08, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.25, 27.05.01,
29.01.15, 05.11.05, 05.09.19
(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przy‑
prawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie,
sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących ar‑
tykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do
potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, usługi organizowa‑
nia programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do
potraw, przypraw w płynie, sosów.
(111) 309098
(220) 2017 05 08
(210) 471295
(151) 2018 04 12
(441) 2017 09 18
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) TaoTao harmonia smaków Tao Tao harmonia smaków Sos
Teriyaki Teriyaki Sauce
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, ciemnofioletowy,
zielony, szary, żółty
(531) 11.03.05, 11.03.08, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.25, 27.05.01,
29.01.15, 05.09.10, 08.05.01
(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przy‑
prawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie,
sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących ar‑
tykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do
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potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, usługi organizowa‑
nia programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do
potraw, przypraw w płynie, sosów.

(111) 309099
(220) 2017 05 13
(210) 471617
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) MACIEJCZYK ŁUKASZ IGNIS, Warszawa, PL.
(540) golden line
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki z bibułki papierosowej,
ciekłe roztwory do użytku w e‑papierosach, filtry do papierosów, pa‑
pierosy elektroniczne, pojemniczki z gazem do zapalniczek, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne
niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki
eteryczne, tabaka, tabakierki, pojemniki na tytoń, waporyzatory dla
palaczy do stosowania doustnego, zapalniczki dla palaczy, zapałki,
zioła do palenia.
(111) 309100
(220) 2017 05 18
(210) 471860
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) FCPK BYTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów, PL.
(540) PERFECT 6
(510), (511) 6 płyty konstrukcyjne ze stali i metali kolorowych, alumi‑
nium, brązu i z ich stopów z frezowaniem szesciu płaszczyzn.
(111) 309101
(220) 2017 05 23
(210) 472003
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW, Kraków, PL.
(540) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. L.A. HELCLÓW
(510), (511) 35 organizowanie domów opieki społecznej oraz ośrod‑
ków ochrony zdrowia, zarządzanie i administrowanie tymi ośrod‑
kami, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach
i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne,
36 organizowanie i gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, or‑
ganizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki medycznej i po‑
prawianie jakości usług medycznych, pozyskiwanie i podział środków
finansowych na wspieranie osób wymagających pomocy, sponsoro‑
wanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, prowadzenie zbió‑
rek funduszy celowych na rzecz chorych, zbieranie środków finanso‑
wych z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych
artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego chorych, zbiórki
funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych, usługi w zakre‑
sie sponsoringu, tworzenie funduszu stowarzyszenia, 43 domy opie‑
ki dla osób w podeszłym wieku, 44 usługi medyczne, domy opieki,
kliniki, szpitale, prowadzenie ośrodków ochrony zdrowia, opieka
pielęgniarska i medyczna, usługi sanatoriów, usługi doradcze w dzie‑
dzinie zdrowia, usługi psychologów i psychoterapeutów, medyczne
usługi diagnostyczne polegające na prowadzeniu punktów pobiera‑
nia materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, wykonywa‑
niu badań laboratoryjnych i analiz medycznych oraz na prowadzeniu
punktów diagnostyki radiologicznej i obrazowej.
(111) 309102
(220) 2017 05 25
(210) 472121
(151) 2018 04 17
(441) 2017 10 30
(732) MEDIA SERWIS M. KRZOSEK SPÓŁKA JAWNA, Stara
Błotnica, PL.
(540) MOJITO CLUB
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, jasnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
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(510), (511) 43 usługi zaopatrzenie w żywność i napoje, serwowanie
żywności i napojów do bezpośredniej konsumpcji, usługi restaura‑
cyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu,
udostępnianie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji o wy‑
mienionych usługach, informacja o wymienionych usługach.

(111) 309103
(220) 2017 06 01
(210) 472441
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) SZURLEJ JAKUB JAKUB, Wrocław, PL.
(540) CHOCOTALE
(510), (511) 30 herbata, kawa, czekolada, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 35 sprzedażtowarów
z branży spożywczej w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednic‑
twem Internetu, 43 usługi gastronomiczne w herbaciarniach, kawiar‑
niach, restauracjach, bufetach, stołówkach, jadłodajniach, klubach.
(111) 309104
(220) 2017 06 01
(210) 472470
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 27
(732) ROKICKI KRZYSZTOF EUROMAX, Szumowo, PL.
(540) Chrrup!
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 produkty spożywcze z owsa, przekąski na bazie zbóż,
przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski na bazie ryżu, przekąski
wykonane z pszenicy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna związana
z przekąskami na bazie zbóż, w szczególności w stacjonarnych punk‑
tach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet.
(111) 309105
(220) 2017 06 05
(210) 472587
(151) 2018 04 13
(441) 2017 10 30
(732) KAMIR KAZIMIERZ KASPRZYCKI, MIROSŁAW RADECKI
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) KAMIR
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budow‑
lanych, płyt budowlanych, płytek gresowych, profili dylatacyjnych,
profili do schodów, profili do płytek, chemii budowlanej, mieszanin
chemicznych do stosowania w przemyśle budowlanym, prepara‑
tów gruntujących do ścian i podłóg, zapraw budowlanych, klejów
cementowych, mas cementowych, materiałów izolacyjnych, profili
okapowych do balkonów i tarasów.
(111) 309106
(220) 2017 06 12
(210) 472803
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) Foodtracker
(510), (511) 9 nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio
‑wizualne, nagrania, dyski kompaktowe, taśmy magnetyczne i ka‑
sety z taśmami, taśmy wideo, CD‑Romy, płyty DVD, dyski laserowe,
nośniki danych, filmy kinematograficzne, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, nagrania multimedialne, publika‑
cje w formie elektronicznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania i/
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lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 16 publikacje drukowane, po‑
radniki, przewodniki, almanachy, informatory, zaproszenia, gazetki,
wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, czasopisma, magazyny,
książki, albumy, katalogi, plakaty, grafiki, afisze, broszury, prospekty,
rysunki, fotografie, kalendarze, 35 informacje handlowe, informacje
handlowe w zakresie pochodzenia towarów, gromadzenie, rozpo‑
wszechnianie i dostarczanie informacji handlowej, informacja han‑
dlowa wspomagana komputerowo, reklama, doradztwo w zakresie
wprowadzania do obrotu towarów, w tym żywności, usługi reklamo‑
we obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość
społeczeństwa w zakresie żywności oraz dodatków do żywności,
usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwięk‑
szających świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowej żywności,
reklama interaktywna, promocja sprzedaży, informacje statystyczne,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów promocyjnych oraz reklamowych, badania rynku, badania
opinii społecznej, usługi w zakresie komputerowych baz danych
i przetwarzania danych, opracowywanie informacji statystycznych,
dostarczanie informacji handlowej, usługi systematyzacji, sortowa‑
nia i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, infor‑
macja o powyższych usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
nauczanie w dziedzinie zdrowia, edukacja w zakresie żywienia, skład‑
ników żywnościowych, pochodzeniu produktów, nauczanie oraz
usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia, zdrowego żywienia i bez‑
pieczeństwa żywności, edukacja w zakresie podnoszenia świado‑
mości społecznej w dziedzinie dodatków do żywności, dostarczanie
informacji dotyczących nauczania o żywności, organizowanie i pro‑
wadzenie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i zawodowych,
organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie
biznesu, nauki, techniki, sztuki, rozrywki, usługi w zakresie organizo‑
wania, realizacji i nagrywania uroczystości i spotkań odbywających
się na żywo, organizowanie widowisk oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, produkcja reportaży, programów telewizyjnych
i radiowych, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, wyda‑
wanie nagrań wideo, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla‑
mowe, publikowanie prezentacji multimedialnych, publikacje elek‑
troniczne on‑line, usługi w zakresie publikacji książek, czasopism,
druków, periodyków i tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych i video,
informacja o powyższych usługach.

(111) 309107
(220) 2017 06 15
(210) 472986
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 04
(732) DMD1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, PL.
(540) Silk & Soft
(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 skarpety nawilżające do stóp jako kosmetyki, rękawicz‑
ki pielęgnacyjne jako kosmetyki, plastry do celów kosmetycznych,
skarpety złuszczająco‑peelingujące do stóp jako kosmetyki, 5 skar‑
pety nawilżające do stóp jako preparaty medyczne, rękawiczki nawil‑
żające jako preparaty medyczne, plastry na blizny, plastry z kwasem
hialuronowym..
(111) 309108
(220) 2017 06 16
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 27
(732) Chen Jianzhong, Wólka Kosowska, PL.
(540) Rosa Lia
(540)

(531) 27.05.01, 05.05.01, 05.05.20, 05.05.21

(210) 473005
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(510), (511) 25 odzież obuwie, nakrycia głowy, akcesoria na szyję,
szaliki, apaszki, chusty, szale, szaliki, bielizna, bielizna nocna, bielizna
osobista, biustonosze, majtki, bielizna termoaktywna, czapki i cza‑
peczki sportowe, krawaty, odzież sportowa, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, odzież dla małych dzieci, paski, skarpetki i pończo‑
chy, rajstopy, wyroby pończosznicze, spódnice, sukienki, spodnie,
spodenki, dżinsy, legginsy, wyprawki dziecięce [odzież], buty, czapki,
rękawice, pidżamy, szlafroki, kostiumy i stroje kąpielowe, kapelusze,
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, futra (odzież), odzież
futrzana, futrzane nakrycia głowy.

(111) 309109
(220) 2017 07 05
(210) 473720
(151) 2018 04 03
(441) 2017 11 27
(732) SZCZERBOWSKI PRZEMYSŁAW HEVER, Gdynia, PL.
(540) HEVER SALONY SNU
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 05.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 łóżka, materace, sofy, meble tapicerowane, łóżka do
sypialni, materace hotelowe, materace morskie, materace z certyfi‑
katem morskim, łóżka hotelowe, meble, meble do sypialni, pościel
(oprócz bielizny pościelowej), dekoracje okienne, rolety rzymskie,
rolety wewnętrzne tekstylne, drewniane lub papierowe, poziome ża‑
luzje wewnętrzne, 24 bielizna pościelowa i koce, ręczniki hotelowe,
tkaniny dekoracyjne, tkaniny z certyfikatem morskim, tkaniny obicio‑
we, tkaniny z certyfikatem IMO, tkaniny zasłonowe, tkaniny hotelo‑
we, tkaniny niepalne, tkaniny trudnopalne, firany, zasłony, narzuty
na, 27 tapety, tapety tekstylne, dywany, chodniki i maty, wykładziny,
maty łazienkowe, 36 wynajem nieruchomości, sprzedaż nierucho‑
mości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nie‑
ruchomościami.
(111) 309110
(220) 2017 07 05
(210) 473748
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) DYGAS‑KONOPACKA MAŁGORZATA, Warszawa, PL.
(540) MARGONIT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 14 biżuteria z metali i kamieni szlachetnych, 16 obrazy,
20 wyroby z tworzyw sztucznych, a mianowicie: pojemniki, miski,
dzieła sztuki z tworzyw sztucznych, dekoracje przestawne, a miano‑
wicie: meble, ścienne plakiety (płyty) ozdobne nietekstylne, 21 przy‑
bory gospodarstwa domowego, mozaiki nie dla celów budowlanych,
spodki nie z metali szlachetnych, naczynia, patery nie z metali szla‑
chetnych, pojemniki spożywcze, bibeloty szklane, wyroby ceramicz‑
ne dla gospodarstwa domowego, podstawki z tworzyw sztucznych,
podstawki pod doniczki z kwiatami.
(111) 309111
(220) 2017 07 18
(210) 474304
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) SZOPEX‑DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) BUTY dlamalucha.pl
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(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnozielony, pomarańczowy,
granatowy, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.05.01, 02.05.22
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej
oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów dla
dzieci i młodzieży, w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek, spodni,
bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć głowy, obuwia codzien‑
nego i sportowego, sandałów, strojów kąpielowych, piłek do gier,
plecaków, portfeli, toreb sportowych i podróżnych, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo‑
wych i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] działalności gospo‑
darczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządza‑
nie [w ramach prowadzonej działalności gospodarczej], zarobkowe
zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz
osób trzecich.
(111) 309112
(220) 2017 07 18
(210) 474305
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) SZOPEX‑DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) WS² WARSAW SNEAKER STORE
(540)

(531) 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej
oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów,
w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek, spodni, bielizny osobistej,
skarpet, nakryć głowy, obuwia codziennego i sportowego, plecaków
i toreb sportowych oraz portfeli, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, do‑
starczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie w za‑
kresie zamówień handlowych, zarządzanie [w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej] w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich .
(111) 309113
(220) 2017 07 21
(210) 474425
(151) 2018 04 03
(441) 2017 11 27
(732) SZCZECIŃSKA FABRYKA WÓDEK STARKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) S 10 STARKA Adventure SPECIAL EDITION
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, ciemnoszary, czarny
(531) 18.03.07, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje spiry‑
tusowe, napoje alkoholowe wysokoprocentowe .

(111) 309114
(220) 2017 07 24
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HILLMANN
(540)
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(540)

(210) 474507

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 03.04.04, 29.01.13, 24.09.02, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.09,
26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, 40 drukowanie, druko‑
wanie offsetowe, druk sitowy.

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki impregnujące, sól do zmywarek, chemiczne
środki czyszczące do kominów, węgiel do filtrów, 3 środki do czysz‑
czenia, między innymi: chusteczki antyseptyczne i antybakteryjne,
chusteczki do czyszczenia ekranów i szklanych powierzchni, chu‑
steczki do czyszczenia okularów, produkty czyszczące do drewna,
produkty czyszczące do dywanów, produkty czyszczące do ekspre‑
sów automatycznych, produkty czyszczące do kuchenek ceramicz‑
nych, produkty czyszczące do kuchenek mikrofalowych, produkty
czyszczące do lodówek i zamrażarek, produkty czyszczące do małe‑
go agd, produkty czyszczące do ostrz golarek, produkty czyszczące
do piekarnika, produkty czyszczące do płyt indukcyjnych, produkty
czyszczące do powierzchni ceramicznych, produkty czyszczące do
powierzchni szklanych, produkty czyszczące do pralek, produk‑
ty czyszczące do stali nierdzewnej, produkty czyszczące do two‑
rzywa sztucznego, produkty czyszczące do zmywarek, produkty
czyszczące do dysz cappuccino, produkty do czyszczenia ekranów
i powierzchni szklanych, proszki, płyny, kapsułki do prania, środki
do czyszczenia zmywarek, tabletki odświeżające do pralki, środki
odtłuszczające do zmywarek, tabletki do zmywania, woda do pra‑
sowania,, 5 pochłaniacze zapachów, 6 metalowe pojemniki na sprę‑
żony gaz, rurki do butli gazowych z metalu, rurki do gazu (do płyt,
kuchni i piekarników gazowych) z metalu, łączniki pralki z suszarką
(metalowe), zestawy przyłączeniowe do pralek i suszarek (metalo‑
we), 7 worki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, szczotki do myjek
ciśnieniowych, maszyny do szycia, filtry i akcesoria do nawilżaczy,
prasownice, 8 skrobaki, 9 czujniki gazu dźwiękowe i optyczne, ust‑
niki do alkomatów, 11 filtry do okapów, zmiękczacze wody, wkłady
chłodzące lodówek turystycznych, 16 worki foliowe i papierowe,
17 akcesoria do myjek ciśnieniowych‑wężyki, łączniki pralki z suszar‑
ką, podkładki pod nóżki do pralki i suszarki, uszczelki i akcesoria do
węży, węże giętkie niemetalowe, podkładki pod pralkę‑plastikowe,
podkładki pod suszarkę‑plastikowe, 20 pojemniki na kostki lodu, po‑
jemniki na żywność, 21 akcesoria do grillów ogrodowych, pokrow‑
ce na deski do prasowania suszarki do ubrań na wannę, suszarki do
ubrań ogrodowe, suszarki do ubrań stojące, suszarki do ubrań ścien‑
ne, ścierki i ściereczki do sprzątania, deski do prasowania, kosze do
suszarki, mopy i akcesoria do sprzątania, 22 worki próżniowe, worki
do prania, 23 nici i przędza do cerowania, nici i przędza do hafto‑
wania, nici i przędza do szycia, nici i przędza elastyczna do celów
włókienniczych, nici i przędza z bawełny, nici i przędza z jedwabiu,
nich przędza z juty, nici i przędza z konopi siewnych, nici i przędza
z lnu, nici i przędza z włókna kokosowego, nici i włókna z sztucznego
jedwabiu, nici kauczukowe do celów włókienniczych, nici metalowe
do haftu, nici z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, nici
z włókien szklanych dla włókiennictwa, przędza,
uprzedzone nitki i przędza, 24 pokrowce na pralki, ręczniki kuchen‑
ne, 26 artykuły krawieckie, 27 mata antybakteryjna, maty antywibra‑
cyjne.
(111) 309115
(220) 2017 07 26
(210) 474590
(151) 2018 04 19
(441) 2017 10 09
(732) JANOWSKI PAWEŁ PPHU BIG SPORT, Lubochnia, PL.
(540)

(111) 309116
(220) 2017 07 26
(210) 474591
(151) 2018 04 10
(441) 2017 09 18
(732) WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE ELEKTRO
SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) KORTOWO
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konfe‑
rencji, organizowanie zawodów sportowych, kształcenie praktyczne
[pokazy], wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi trenerskie,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi związane
z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple‑
czem, produktami i transportem, usługi hotelowe, usługi restaura‑
cyjne, usługi zakwaterowania w zakresie obozów wakacyjnych, wy‑
najmowanie sal na zebrania, zapewnianie obiektów i wyposażenia
kempingowego.
(111) 309117
(220) 2017 07 26
(210) 474596
(151) 2018 04 10
(441) 2017 09 18
(732) KULIŚ TOMASZ EXPERYMENTARIUM, Łódź, PL.
(540) arena LASER GAMES
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 03.09.20
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, informacje o imprezach rozryw‑
kowych, informacja o rekreacji, organizowanie konkursów (edukacja
i rozrywka), organizacja zawodów sportowych, planowanie przyjęć
(rozrywka), usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie).
(111) 309118
(220) 2017 07 25
(210) 474642
(151) 2018 04 10
(441) 2017 09 18
(732) TAURON WYDOBYCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno, PL.
(540) ekogroszek JARET plus
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, biały, czarny, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 4 węgiel kamienny, mieszanki węgla kamiennego, bry‑
kiety, brykiety węglowe, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte
w klasie 4, 35 działalność w zakresie reklamy, promocji, marketingu
i zarządzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kontra‑
hentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, zarządzanie punktami sprzedaży hurtowej i detalicznej w za‑
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kresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport
i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopal‑
nych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza
worki.

(111) 309119
(220) 2017 07 25
(210) 474643
(151) 2018 04 10
(441) 2017 09 18
(732) TAURON WYDOBYCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno, PL.
(540) groszek JARET
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 4 węgiel kamienny, mieszanki węgla kamiennego, bry‑
kiety, brykiety węglowe, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte
w klasie 4, 35 działalność w zakresie reklamy, promocji, marketingu
i zarządzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kontra‑
hentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, zarządzanie punktami sprzedaży hurtowej i detalicznej w za‑
kresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport
i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopal‑
nych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza
worki.
(111) 309120
(220) 2017 07 27
(210) 474664
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DIARRHIX 250
(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 farma‑
ceutycznych, kolagen do celów medycznych, koper włoski do celów
medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i we‑
terynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, mineral‑
ne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
odżywcze suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, preparaty
witaminowe, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycz‑
nych, produkty medyczne, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do
celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych,
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, suplementy
diety, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety za‑
wierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, su‑
plementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię
lniane, syropy do użytku farmaceutycznego, środki trawienne do ce‑
lów farmaceutycznych, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki prze‑
ciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspo‑
magające opalanie, tran, tymol do celów farmaceutycznych, węgiel
drzewny do celów farmaceutycznych, wyciągi z chmielu do celów
farmaceutycznych, żelatyna do celów medycznych.
(111) 309121
(151) 2018 04 03

(220) 2017 07 27
(441) 2017 12 04

(210) 474666

3137

(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) STIMMUNIX
(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 farma‑
ceutycznych, kolagen do celów medycznych, koper włoski do celów
medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i we‑
terynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, mineral‑
ne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
odżywcze suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, preparaty
witaminowe, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycz‑
nych, produkty medyczne, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do
celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych,
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, suplementy
diety, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety za‑
wierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, su‑
plementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię
lniane, syropy do użytku farmaceutycznego, środki trawienne do ce‑
lów farmaceutycznych, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki prze‑
ciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspo‑
magające opalanie, tran, tymol do celów farmaceutycznych, węgiel
drzewny do celów farmaceutycznych, wyciągi z chmielu do celów
farmaceutycznych, żelatyna do celów medycznych.
(111) 309122
(220) 2017 07 27
(210) 474667
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) GASTRIX TRAWIENIE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, die‑
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetycz‑
ne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne sub‑
stancje 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 przystosowa‑
na do celów medycznych, immunostymulanty, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kolagen do celów medycznych, koper włoski
do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów me‑
dycznych i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki
dla ludzi, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, preparaty farma‑
ceutyczne, preparaty witaminowe, preparaty zawierające aloes do
celów farmaceutycznych, produkty medyczne, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz‑
nych, propolis do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów
farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceu‑
tycznych, suplementy diety, suplementy diety zawierające alginia‑
ny, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawie‑
rające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety za‑
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wierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszcze‑
le, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiato‑
wy, suplementy diety zawierające siemię lniane, syropy do użytku
farmaceutycznego, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
tabletki zmniejszające apetyt, tabletki przeciwutleniające, tablet‑
ki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie,
tran, tymol do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów
farmaceutycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych,
żelatyna do celów medycznych.

(111) 309123
(220) 2017 07 28
(210) 474707
(151) 2018 04 03
(441) 2017 11 27
(732) SZCZECIŃSKA FABRYKA WÓDEK STARKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Starka PRESTIGE
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje spiry‑
tusowe, napoje alkoholowe wysokoprocentowe, wódki.
(111) 309124
(220) 2017 07 28
(210) 474709
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) SZCZECIŃSKA FABRYKA WÓDEK STARKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Starka PRESTIGE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje spiry‑
tusowe, napoje alkoholowe wysokoprocentowe, wódki.
(111) 309125
(220) 2017 07 28
(210) 474755
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) MIĄSKOWSKA HANNA FABRYKA MEBLI ORFEUSZ BOBO,
Chwaszczyno, PL.
(540) Fabryka Mebli ORFEUSZ bobo
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 20 biurka, fotele, kanapy, otomany, komody, kreden‑
sy, krzesła, ławy, meblowe konstrukcje drewniane, łóżka, matera‑
ce, materace sprężynowe do mebli, meble, poduszki, stoły, blaty,
szezlongi, sofy, toaletki jako meble, 35 handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, usługi agencji
importowo‑eksportowych, sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
i za pośrednictwem globalnej siei internetowej, a także wysyłkowej
mebli i wyrobów związanych z meblarstwem, promocja sprzedaży
dla osób trzecich.
(111) 309126
(220) 2017 08 29
(210) 474878
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 20
(732) WOJCIECHOWSKA JUSTYNA AKADEMIA ASAN.PL,
Warszawa, PL.
(540)

Nr 8/2018

(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 02.01.08, 02.01.17, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.08, 02.03.17,
02.03.23, 02.03.30, 29.01.01, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sporto‑
we, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobi‑
stości sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spor‑
towych, 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, do‑
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo‑
darczej doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie
udzielania licenc ji na towary lub usługi dla osób trzecich, zarządza‑
nie zbiorami informatycznymi, produkcja filmów reklamowych, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
publikowanie tekstów reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, roz‑
rywka, działalność sportowa i kulturalna, sport i fitness, organizo‑
wanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usługi
sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i kulturalne, udostępnianie
aktualności związanych ze sportem. usługi rozrywkowe związane ze
sportem, usługi w zakresie rozrywki sportowej, świadczenie usług
sportowych i rekreacyjnych, organizacja i przeprowadzenie wydarzeń
sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usłu‑
gi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe,
szkolenia sportowe, edukacja sportowa, organizowanie szkoleń spor‑
towych, szkolenia nauczycieli sportowych, usługi edukacyjne doty‑
czące sportu, nauka w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie
sportu, informacje dotyczące edukacji sportowej, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, usługi w zakresie edukacji sportowej, szkolenia
w zakresie zajęć sportowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związa‑
ne ze sportem, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu,
informacja o rekreacji, nauka gimnastyki, wypożyczanie sprzętu spor‑
towego 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 edukacyjne, 44 usługi w zakresie higieny i pielę‑
gnacji ludzi, usługi farm zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki
prozdrowotnej, usługi doradztwa dietetycznego, fizjoterapia, usługi
związane z medycyną alternatywną.
(111) 309127
(220) 2017 08 04
(210) 474996
(151) 2018 04 12
(441) 2017 10 30
(732) Limited Liability Company Gruppa TEPLOLUXE,
Mytishchi, RU.
(540) TEPLOLUXE
(510), (511) 9 urządzenia zdalnego sterowania, wskaźniki / kontrol‑
ki [elektryczność], kable elektryczne, panele sterowania [elektryka],
urządzenia do regulacji ciepła, 11 poduszki podgrzewane [okła‑
dy], elektryczne nie do celów medycznych, elektryczne urządzenia
grzewcze, elektryczne kaloryfery, instalacje grzewcze, elementy
grzewcze, podłogi podgrzewane, 35 usługi związane z zamówienia‑
mi dla osób trzecich, w tym usługi sprzedaży detalicznej towarów:
urządzenia zdalnego sterowania, wskaźniki / kontrolki [elektrycz‑
ność], kable elektryczne, panele sterowania [elektryka], urządzenia
do regulacji ciepła, poduszki podgrzewane [okłady], elektryczne
nie do celów medycznych, elektryczne urządzenia grzewcze, elek‑
tryczne kaloryfery, instalacje grzewcze, elementy grzewcze, podłogi
podgrzewane, 37 usługi związane z naprawą i instalacją towarów:
urządzenia zdalnego sterowania, wskaźniki / kontrolki [elektrycz‑
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ność], kable elektryczne, panele sterowania [elektryka], urządzenia
do regulacji ciepła, poduszki podgrzewane [okłady], elektryczne nie
do celów medycznych, elektryczne urządzenia grzewcze, elektrycz‑
ne kaloryfery, instalacje grzewcze, elementy grzewcze, podłogi pod‑
grzewane.

(111) 309128
(220) 2017 08 04
(151) 2018 04 11
(441) 2017 10 30
(732) ZAWADZKI MARIUSZ, Knurów, PL.
(540) SILESIAPOLIS
(540)

(210) 475009

Kolor znaku: czarny, zielony, szary
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 adresatki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], albumy do
wklejania, almanachy [roczniki], arkusze z nutami w formie drukowa‑
nej, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, banknoty, bilety,
biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony warto‑
ściowe, broszury, chromolitografie, czasopisma [periodyki], diagra‑
my, drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, etykiety
[owijki] na butelki z papieru łub kartonu, etykiety z papieru lub kar‑
tonu, formularze [blankiety, druki], formy z gliny modelarskiej [mate‑
riały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, futerały
na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe,
hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka
płócienna, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton,
karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe,
karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], katalogi,
komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru
lub kartonu, książki, litograficzne dzieła sztuki, makiety architekto‑
niczne, mapy geograficzne, materiały do introligatorstwa, materia‑
ły do modelowania, materiały do pisania, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do
wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, ma‑
tryce do druku ręcznego, maty papierowe, nalepki, naklejki [mate‑
riały piśmienne], notatniki [notesy], numeratory, obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły pa‑
piernicze], oleodruki, papier, papier do pisania [listowy], papier do
zawijania, papier nutowy, papierowe podkładki pod szklanki, pe‑
riodyki [czasopisma], plany, płótna malarskie, podkładki do pisania
z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki
[książki], podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
portrety, prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [ma‑
teriały piśmienne], przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudeł‑
ka na pióra, pudełka z papieru lub kartonu, rejestry, księgi główne
[książki], reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, se‑
gregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty,
skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, stemple do
pieczętowania, suche kalkomanie, szablony [artykuły piśmienne],
szablony do wymazywania, szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki,
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, torby papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
transparenty z papieru, ulotki, usuwalne znaczki [stemple], wypeł‑
nienie z papieru lub kartonu, wzorce pisma do kopiowania, wzory do
haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zakładki do
stron, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 41 doradztwo zawodo‑
we, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyj‑
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na
żądanie, dubbing, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kom‑
puterowe przygotowanie materiałów do edukacji, kształcenie prak‑
tyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne,
nocne kluby, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowa‑
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga‑
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
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seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, orga‑
nizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariu‑
szy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowa‑
nie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja wido‑
wisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek,
publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publiko‑
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy roz‑
rywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezer‑
wowanie miejsc na pokazy, sporządzanie napisów [np. do filmów],
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, telewizyjne usługi rozryw‑
kowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie publi‑
kacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji bi‑
letów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne,
usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka i na‑
uczanie], usługi muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki, usługi
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwa‑
lifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania
muzyki, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do ce‑
lów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w za‑
kresie tłumaczeń ustnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urzą‑
dzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie fil‑
mów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie zabawek,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(111) 309129
(220) 2017 08 09
(210) 475158
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 04
(732) MINKINA MICHAŁ BARTON MOTORS, Ponioszowice, PL.
(540) BARTON MOTORS
(540)

(531) 26.04.10, 26.04.16, 27.05.01, 24.15.21
(510), (511) 9 kaski ochronne, okulary ochronne, 12 pojazdy lądowe,
quady, skutery, motocykle, motorowery, rowery, czopy do osi pojaz‑
dów, zagłówki do siedzeń samochodowych, okładziny szczęk hamul‑
cowych do pojazdów, pokrowce na pojazdy, obwody hydrauliczne do
pojazdów, szprychy do rowerów i trycykli, fartuchy błotników, złącza
do przyczep do pojazdów, piasty kół pojazdów, sygnalizatory jazdy
wstecz do pojazdów, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż
części silników, opony do kół pojazdów, kosze przystosowane do ro‑
werów i trycykli, tapicerka do pojazdów, zderzaki do pojazdów, wen‑
tyle do opon pojazdów, szprychy kół pojazdów, stopnie nadwozia dla
pojazdów, złącza do pojazdów lądowych, szyby do pojazdów, kierun‑
kowskazy do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, poduszki
powietrzne, kierownice pojazdów, klaksony do pojazdów, dachy skła‑
dane do pojazdów lub motocykli, kierunkowskazy do rowerów, klocki
hamulcowe do pojazdów, łańcuchy do rowerów, przekładnie zębate
do rowerów, łańcuchy przeciwpoślizgowe, resory, sprężyny amorty‑
zujące samochodowe, turbiny do pojazdów lądowych i bagażniki do
pojazdów, ramy do rowerów, lusterka wsteczne, opony ogumienia
pneumatycznego, hamulce do pojazdów, błotniki, tapicerka samo‑
chodowa, silniki trakcyjne, pompy powietrzne, łańcuchy przeciwpo‑
ślizgowe, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, przekładnie
bezstopniowe do pojazdów lądowych, obręcze do piast kół, kierow‑
nice do rowerów, przetwornik momentu obrotowego do pojazdów
lądowych, obręcze kół do rowerów i trycykli, przekładnie zębate do
pojazdów lądowych, obręcze kół pojazdów, przekładnie redukcyjne
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do pojazdów lądowych, korby pedałów, dzwonki do rowerów, hamul‑
ce do rowerów, klaksony ostrzegawcze do pojazdów, resory, sprężyny
zawieszenia do pojazdów, pedały do rowerów, pokrywy na piasty kół,
stojaki do rowerów, korki do zbiorników paliwa i gazu w pojazdach,
podwozia pojazdów, bufory, zderzaki do taboru kolejowego, ogu‑
mienie do kół pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, piasty
do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, silniki do pojazdów,
siodełka rowerowe lub motocyklowe bieżniki do pojazdów, rolety,
osłony przeciwsłoneczne do samochodów, siodełka, ogumienie do
kół rowerów i trycykli, dachy, budy w samochodach, drążki skrętne
do pojazdów, stojaki, podpórki rowerowe, pokrowiec na siedzenia
pojazdów: korby pedałów rowerowych, silniki napędowe do pojaz‑
dów lądowych, maski silników samochodowych, ogumienia do kół
pojazdów, siedzenia do pojazdów, łańcuchy do samochodów, silniki
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych,
zagłówki do siedzeń w pojazdach, pompki do rowerów i trycykli: zde‑
rzaki samochodowe, napinacze do szprych kół, bieżniki do pojazdów
typu traktorowego, osie pojazdów, markizy samochodowe, skrzynie
biegów do pojazdów lądowych, pokrycia siodełek rowerów lub mo‑
tocykli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, autoalarmy,
opony pneumatyczne, koła do rowerów i trycykli, koła pojazdów,
wały napędowe do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojaz‑
dów lądowych, otwory przeszklone iluminatory, wolne koła do pojaz‑
dów lądowych, podnoszone klapy tylne skrzyni ładunkowej, złącza
do wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, obudo‑
wy, części pojazdów inne niż silników, progi do pojazdów, sygnaliza‑
tory skrętu w pojazdach, ciężarki do wyważania kół pojazdów, kolce
do opon, dętki do opon, drzwi do pojazdów, opony, szyby przednie
pojazdów, podwozia samochodów, osłony do rowerów, łańcuchy
sterownicze do pojazdów lądowych, wycieraczki szyb pojazdów,
bieżniki do bieżnikowania opon, 35 reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej i pro‑
wadzenie sklepów internetowych z następującymi towarami: kaski
ochronne, okulary ochronne, pojazdy lądowe, quady, skutery, moto‑
cykle, motorowery, rowery, czopy do osi pojazdów, zagłówki do sie‑
dzeń samochodowych. okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów,
pokrowce na pojazdy, obwody hydrauliczne do pojazdów, szprychy
do rowerów i trycykli, fartuchy błotników, złącza do przyczep do po‑
jazdów, piasty kół pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
korbowody do pojazdów lądowych. inne niż części silników, opony
do kół pojazdów, kosze przystosowane do rowerów i trycykli, tapicer‑
ka do pojazdów, zderzaki do pojazdów, wentyle do opon pojazdów:
szprychy kół pojazdów, stopnie nadwozia dla pojazdów: złącza do po‑
jazdów lądowych: szyby do pojazdów: kierunkowskazy do pojazdów:
szczęki hamulcowe do pojazdów, poduszki powietrzne: kierownice
pojazdów, klaksony do pojazdów: dachy składane do pojazdów lub
motocykli, kierunkowskazy do rowerów, klocki hamulcowe do pojaz‑
dów: łańcuchy do rowerów, przekładnie zębate do rowerów: łańcuchy
przeciwpoślizgowe, resory: sprężyny amortyzujące samochodowe:
turbiny do pojazdów lądowych i bagażniki do pojazdów, ramy do
rowerów, lusterka wsteczne, opony ogumienia pneumatycznego,
hamulce do pojazdów, błotniki, tapicerka samochodowa, silniki trak‑
cyjne, pompy powietrzne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, urządzenia
przeciwoślepieniowe do pojazdów, przekładnie bezstopniowe do po‑
jazdów lądowych, obręcze do piast kół, kierownice do rowerów, prze‑
twornik momentu obrotowego do pojazdów lądowych: obręcze kół
do rowerów i trycykli, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, ob‑
ręcze kół pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
korby pedałów, dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów, klaksony
ostrzegawcze do pojazdów, resory, sprężyny zawieszenia do pojaz‑
dów, pedały do rowerów, pokrywy na piasty kół, stojaki do rowerów,
korki do zbiorników paliwa i gazu w pojazdach, podwozia pojazdów,
bufory: zderzaki do taboru kolejowego, ogumienie do kół pojazdów,
bagażniki na narty do samochodów, piasty do rowerów, opony bez‑
dętkowe do rowerów, silniki do pojazdów, siodełka rowerowe lub mo‑
tocyklowe, bieżniki do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne do
samochodów, siodełka, ogumienie do kół rowerów i trycykli, dachy,
budy w samochodach: drążki skrętne do pojazdów. stojaki, podpórki
rowerowe, pokrowiec na siedzenia pojazdów, kobry pedałów rowe‑
rowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych: maski silników sa‑
mochodowych: ogumienia do kół pojazdów, siedzenia do pojazdów,
łańcuchy do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elek‑
tryczne do pojazdów lądowych, zagłówki do siedzeń w pojazdach,
pompki do rowerów i trycykli, zderzaki samochodowe, napinacze do
szprych kół, bieżniki do pojazdów typu traktorowego, osie pojazdów,
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markizy samochodowe: skrzynie biegów do pojazdów lądowych, po‑
krycia siodełek rowerów lub motocykli: pasy bezpieczeństwa do sie‑
dzeń w pojazdach, autoalarmy: opony pneumatyczne, koła do rowe‑
rów i trycykli, koła pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych:
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych: otwory przeszklone, ilumi‑
natory, wolne koła do pojazdów lądowych: podnoszone klapy tylne
skrzyni ładunkowej, złącza do wagonów kolejowych, sprzęgła do po‑
jazdów lądowych, obudowy, części pojazdów inne niż silników, progi
do pojazdów, sygnalizatory skrętu w pojazdach, ciężarki do wyważa‑
nia kół pojazdów, kolce do opon, dętki do opon, drzwi do pojazdów,
opony, szyby przednie pojazdów, podwozia samochodów, osłony do
rowerów, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, wycieraczki
szyb pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon .

(111) 309130
(220) 2017 08 10
(210) 475240
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 20
(732) KOCHAŃSKI ZIĘBA & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) I MOSESS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe dla świadczenia usług prawniczych oraz doradczych
on‑line, oprogramowanie komputerowe stosowane do komunikacji,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kom‑
putera, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer‑
sacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych,
usługi w zakresie łączności za pośrednictwem Internetu, poczta
elektroniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za po‑
średnictwem telekomunikacji, komunikatory internetowe, 42 projek‑
towanie systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, wy‑
pożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie kom‑
puterów, konserwacja oprogramowania komputerowego, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego.
(111) 309131
(220) 2017 08 16
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 27
(732) MIASTO KALISZ, Kalisz, PL.
(540)
(540)

(210) 475264

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 25.07.08, 05.01.16, 07.01.03, 07.01.08, 12.01.10,
01.15.11
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamięciowe, dys‑
ki, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt elektryczny i elektroniczny
do współpracy z komputerem, komputerowy sprzęt peryferyjny, kom‑
puterowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy kom‑
puterowe, myszy komputerowe, joysticki, utrwalone na nośnikach In‑
formacje i dane, programy komputerowe, interaktywne
oprogramowanie komputerowe zapewniające Informacje co do nawi‑
gacji i podróży, publikacje elektroniczne, 14 breloczki do kluczy, brosz‑
ki, ozdobne monety i medale okolicznościowe, spinki do mankietów,
spinki do krawatów, szpilki ozdobne, zegarki, ozdoby z bursztynu,
ozdoby ze srebra, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali
szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, szkatułki, 16 papier, kar‑
ton, wyroby z tych materiałów, a mianowicie albumy, afisze, plakaty,
bloczki do pisania, foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne,
atlasy, mapy geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne,
plany, broszury, karty okolicznościowe, widokówki, pocztówki, koper‑
ty, papeterie, chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopi‑
sma, periodyki, magazyny, komiksy, dzienniki, gazety, druki, ulotki,
emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe,
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pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe,
odbitki, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa, śpiew‑
niki, repertuary drukowane, drukowane publikacje i rozkłady, skrypty,
szyldy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru
lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, czapecz‑
ki z papieru, torby do pakowania z papieru, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania, artykuły do pakowania i przechowywania, pudełka
z papieru lub tektury, materiały piśmienne, artykuły biurowe, wyroby
papiernicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie,
18 skóra i imitacje skóry, walizy, walizki, torby podróżne, komplety po‑
dróżne, torby, torby na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki, etui na
klucze, portfele na karty wizytowe, opakowania ze skóry, parasole i pa‑
rasolki, pokrowce na parasole, parasole ogrodowe, 20 statuetki, figur‑
ki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne, rzeźby wyko‑
nane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych zawarte w tej klasie, dmuchane balony reklamowe, dekora‑
cje wiszące, ozdoby stołowe z drewna, tworzyw sztucznych drewniane
pudła i pudełka do przechowywania, kasetki i szkatułki nie z metalu,
pojemniki z kości, z rogu, z trzciny, ramy do obrazów, ramki na zdjęcia
zawarte w tej klasie, skrzynki pocztowe niemetalowe i niemurowane,
drzewce flagowe, stojaki do wystawiania gazet, muszle, tablice na
ogłoszenia, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklam, stoiska
wystawowe, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, 21 statuetki, fi‑
gurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne wykonane
z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło zawarte w tej kla‑
sie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych kla‑
sach, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
22 markizy, markizy plastikowe, z materiałów tekstylnych, sztucznych,
torby, torby do pakowania z materiałów tekstylnych, plecaki tekstylne,
komplety podróżne tekstylne, portfele i portmonetki tekstylne, etui
tekstylne, etui na klucze, portfele tekstylne na karty wizytowe, altany
reklamowe i gastronomiczne, konstrukcje płaskie przenośne pokryte
tkaninami, plandeki, plandeki z nadrukiem reklamowym, ścianki pro‑
mocyjne, rollupy, namioty, namioty reklamowe, akcesoria i części skła‑
dowe do namiotów, pokrycia i siatki maskujące, parawany plażowe
‑tekstylne osłony przeciwsłoneczne oraz przeciwwiatrowe do użytku
zewnętrznego, 25 odzież, koszulki, podkoszulki, koszulki polo, T‑shirty,
T‑shirty z nadrukami okolicznościowymi, nakrycia głowy, czapki, cza‑
peczki, czapeczki okolicznościowe, 26 paski do noszenia (smycze),
wstęgi do dekorowania, emblematy ozdobne, opaski na ręce, numery
startowe, wstęgi do dekorowania, 28 gry i zabawki, artykuły i sprzęt
sportowy, dekoracje świąteczne, zabawki pluszowe, 30 czekolada, wy‑
roby czekoladowe, batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby pie‑
karnicze, herbatniki, wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka, wyroby cukierni‑
cze, słodycze, trufle, cukierki, galaretki owocowe, chipsy, płatki
kukurydziane, kawa i namiastki kawy, wyroby z udziałem kawy, kakao
i wyroby na bazie kakao, 35 usługi w zakresie reklamy i działalności in‑
formacyjnej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii rekla‑
mowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organi‑
zowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, po‑
kazami i konkursami, promocja gospodarcza, usługi promocji gospo‑
darczej gminy i podmiotów powiązanych z gminą, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w zakresie
organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, usługi w zakre‑
sie pośrednictwa w kontakcie z mediami, dystrybucja materiałów re‑
klamowych (ulotki, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i tele‑
wizyjnych oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów
reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku gminy, w tym
poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez Gminę
i podmioty powiązane z Gminą w związku z ich działalnością gospo‑
darczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, organizowanie dystrybucji materiałów promo‑
cyjnych, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sym‑
pozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych,
festiwali, festiwali telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kultural‑
nych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, estrado‑
wych, koncertów, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, organizowanie kon‑
kursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii, konkur‑
sów, turniejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i eduka‑
cyjnych, organizowanie konferencji i wykładów o tematyce kulinarnej,
kultury żywienia, zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizo‑
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wanie w celach edukacyjnych targów zdrowej żywności i zdrowego
odżywiania, organizowanie w celach edukacyjnych lub kulturalnych
targów i festiwali związane z propagowaniem kuchni innych narodów,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, w zakresie
edukacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizo‑
wanie zawodów sportowych, imprez i konkursów o charakterze spor‑
towym, usługi związane z organizacją wypoczynku, popularyzowanie
sportu, informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi
wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycznych, wy‑
dawanie nagrań na kasetach i płytach CD, publikacja elektroniczna on
‑line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on‑line,
usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekre‑
acyjnych, plenerowych i związanych z organizacją wypoczynku oraz
w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD, telefoniczne
udzielanie informacji o imprezach sportowych, rozrywkowych, eduka‑
cyjnych, rajdach, o organizowanych zawodach sportowych i impre‑
zach o charakterze sportowym, edukacyjnych oraz w zakresie organi‑
zacji wypoczynku. usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych,
festiwali, festiwali muzycznych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyj‑
nych, plenerowych, koncertów i związanych z organizacją wypoczyn‑
ku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach płytach CD i DVD,
telefoniczne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, festiwa‑
lach telewizyjnych, rozrywkowych, naukowych, edukacyjnych, o orga‑
nizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach
teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie
organizacji wypoczynku.

(111) 309132
(220) 2017 08 11
(151) 2018 03 29
(441) 2017 10 30
(732) MIŁEK MARCIN, Mysłowice, PL.
(540) eltro.pl
(510), (511) 7 elektronarzędzia, 9 alarmy.

(210) 475299

(111) 309133
(220) 2017 08 17
(210) 475447
(151) 2018 04 11
(441) 2017 10 30
(732) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH.
(540) GENEROSO
(510), (511) 30 kawa, kawa aromatyzowana, ekstrakty kawy, napoje
na bazie kawy, preparaty na bazie kawy do przygotowywania napo‑
jów, kawa mrożona, substytuty kawy, napoje na bazie substytutów
kawy, cykoria (jako substytut kawy), herbata, ekstrakty herbaty, na‑
poje na bazie herbaty, preparaty na bazie herbaty do przygotowy‑
wania napojów, mrożona herbata, kakao, napoje na bazie kakao, pre‑
paraty na bazie kakao, czekolada, produkty czekoladowe, napoje na
bazie czekolady, preparaty na bazie czekolady do przygotowywania
napojów.
(111) 309134
(220) 2017 08 18
(210) 475482
(151) 2018 04 11
(441) 2017 10 30
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Belsk Duży, PL.
(540) OWOCOWY‑RAJ SPRÓBUJ TEGO CO NAJLEPSZE W NATURZE
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, sok jabłkowy, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, nektary, wody mineralne.
(111) 309135
(220) 2017 08 23
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) GRYF SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk, PL.
(540) G
(540)

(210) 475640

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, żółty, czarny
(531) 24.01.05, 24.01.17, 05.13.01, 03.07.02, 27.05.21, 29.01.15
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(510), (511) 16 druki, afisze, materiały drukowane, plansze, plakaty,
materiały piśmienne, katalogi, wydawnictwa, nalepki, naklejki, ar‑
tykuły papiernicze, 25 odzież, obuwie, 41 organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie pokazów sportowych i tanecznych, wy‑
najmowanie sal‑stadionów, szkolenia w zakresie różnych dyscyplin
sportowych, nauczanie, organizowanie imprez rozrywkowych.

(111) 309136
(220) 2017 08 23
(210) 475647
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 27
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) FLOROVIT Vital Complex
(510), (511) 1 nawozy ogrodnicze.
(111) 309137
(220) 2017 08 24
(210) 475661
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 04
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PAN MARCHEWKA
(510), (511) 29 przeciery warzywne, sałatki warzywne, warzywa go‑
towane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w pusz‑
kach, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
orzeźwiające, soki, soki warzywne jako napoje, woda jako napoje.
(111) 309138
(220) 2017 08 25
(210) 475816
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 01.15.09, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.12
(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 depilacji,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, prepara‑
ty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami‑
ny, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, biologiczne preparaty do
celów medycznych, odczynniki biologiczne do celów medycznych,
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowi‑
ce, produkty krwiopochodne, preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa‑
raty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty wete‑
rynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre‑
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady,
plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne.
(111) 309139
(220) 2017 08 25
(210) 475839
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON Kurczak Pikantny
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentra‑
ty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
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Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wy‑
staw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyska‑
wicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tek‑
stów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamo‑
wych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(111) 309140
(220) 2017 08 25
(210) 475840
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON Pikantna Krewetka
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentra‑
ty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wy‑
staw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyska‑
wicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tek‑
stów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamo‑
wych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(111) 309141
(220) 2017 08 28
(210) 475887
(151) 2018 04 04
(441) 2017 11 27
(732) JANUSZEWSKI JAN FABRYKA LODÓW, Koszalin, PL.
(540) CITRON
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, biały
(531) 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kostka lodowa mrożona z dodatkiem naturalnego
soku cytrynowego.
(111) 309142
(220) 2017 08 29
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) LOGON SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540) LOGON
(540)

(210) 475900

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
komputery, oprogramowanie komputerowe, oprzyrządowanie do
komputerów nie ujęte w innych klasach, sprzęt przetwarzający dane,
nośniki danych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 309143
(220) 2017 08 29
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) PATORA WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) Marcooni Polska
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13

(210) 475916
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(510), (511) 11 armatura do pieców, bidety, bojlery, aparatura do dez‑
odoryzacji pomieszczeń, grzejniki elektryczne, grzejniki centralnego
ogrzewania, fontanny, kabiny natryskowe, urządzenia do kąpieli, mi‑
ski klozetowe, kominki domowe, krany, baterie wannowe i zlewozmy‑
wakowe, lampy elektryczne, lampiony, natryski, prysznice, osprzęt
do wanien, piece kąpielowe, pisuary, płuczki ustępowe, zbiorniki do
płuczek ustępowych, płyty grzejne, podgrzewacze powietrza, in‑
stalacje i armatura sanitarna, instalacje do sauny, sedesy, świeczniki,
żyrandole, toalety, umywalki, ustępy przenośne, wanny łazienkowe,
wanny z wirowym ruchem wody, wyciągi wentylacyjne, wodotryski
ozdobne, 19 szkło budowlane, glazura, terakota, sztuczny kamień,
żaluzje niemetalowe zewnętrzne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów wyposażenia łazienek i ceramiki sanitarnej, sprzedaż hur‑
towa i detaliczna za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu
artykułów wyposażenia łazienek i ceramiki sanitarnej.

(111) 309144
(220) 2017 08 29
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) PATORA WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) Marcooni Poland
(540)

(210) 475918

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura do pieców, bidety, bojlery, aparatura do dez‑
odoryzacji pomieszczeń, grzejniki elektryczne, grzejniki centralne‑
go ogrzewania, fontanny, kabiny natryskowe, urządzenia do kąpieli,
miski klozetowe, kominki domowe, krany, baterie wannowe i zlewo‑
zmywakowe, lampy elektryczne, lampiony natryski prysznice, osprzęt
do wanien, piece kąpielowe, pisuary, płuczki ustępowe, zbiorniki do
płuczek ustępowych, płyty grzejne, podgrzewacze powietrza, in‑
stalacje i armatura sanitarna, instalacje do sauny, sedesy, świeczniki,
żyrandole, toalety, umywalki, ustępy przenośne, wanny łazienkowe,
wanny z wirowym ruchem wody, wyciągi wentylacyjne, wodotryski
ozdobne, 19 szkło budowlane, glazura, terakota, sztuczny kamień,
żaluzje niemetalowe zewnętrzne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów wyposażenia łazienek i ceramiki sanitarnej, sprzedaż hur‑
towa i detaliczna za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu
artykułów wyposażenia łazienek i ceramiki sanitarnej.
(111) 309145
(220) 2017 08 29
(210) 475922
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH
ESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) e eservice electronic payments
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 24.17.18, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko‑
munikacyjnych, sprzedaż urządzeń teleinformatycznych, 36 usługi
finansowe, usługa acquiringu transakcji płatniczych w tym przetwa‑
rzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, prze‑
twarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych oraz
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udzielanie pożyczek,
37 instalacja, serwis urządzeń teleinformatycznych, 38 wypożycza‑
nie urządzeń teleinformatycznych, łączność poprzez terminale kom‑
puterowe, usługi związane z transmisją danych, teleinformatyczne,
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego.
(111) 309146
(151) 2018 03 28

(220) 2017 08 31
(441) 2017 12 04

(210) 475977
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(732) SZULC DAMIAN EURO INVESTMENT GROUP, Łódź, PL.
(540) Dr ZEA
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 napoje witaminizowane, lecznicze napoje
izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, preparaty farmaceutyczne,
herbata lecznicza, napoje lecznicze, zioła lecznicze, oleje lecznicze,
wody mineralne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, żywność diete‑
tyczna do celów leczniczych, farmaceutyki, produkty medyczne i far‑
maceutyczne, żywność dla niemowląt, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, leki, mazidła,
preparaty medyczne przeciw poceniu, suplementy diety, 32 napoje
izotoniczne, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witami‑
nizowane, napoje orzeźwiające, koktajle i napoje bezalkoholowe,
napoje i nektary owocowe, napoje energetyzujące, napoje dla spor‑
towców, woda mineralna, mrożone napoje owocowe, bezalkoho‑
lowe napoje gazowane, napoje na bazie owoców, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje na bazie owoców lub
warzyw, soki, soki warzywne, soki owocowe, soki gazowane, wody
gazowane, piwo, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, napoje bezal‑
koholowe, cydr, ginger, napoje wzbogacone dodatkiem minerałów.
(111) 309147
(220) 2017 08 31
(210) 475995
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA
AKCYJNA, Police, PL.
(540) ROLNIK NAJWAŻNIEJSZY CZŁOWIEK NA ZIEMI POLIFOSKA
(540)

(531) 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, kwas
siarkowy, kwas fosforowy, amoniak, mocznik.
(111) 309148
(220) 2017 08 31
(210) 475998
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA
AKCYJNA, Police, PL.
(540) ROLNIK NAJWAŻNIEJSZY CZŁOWIEK NA ZIEMI POLIFOSKA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, siarkowy,
kwas fosforowy, amoniak, mocznik.
(111) 309149
(220) 2017 08 31
(210) 475999
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA
AKCYJNA, Police, PL.
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(540) JESTEM ROLNIKIEM i JESTEM Z TEGO DUMNY POLIFOSKA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.15
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, kwas
siarkowy, kwas fosforowy, amoniak, nocznik.
(111) 309150
(220) 2017 08 31
(210) 476019
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) SZCZUKIEWICZ MACIEJ, Kielce, PL.
(540) rodzicowo
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocje sprzedaży w punkcie
sprzedaży, na rzecz innych, doradztwo w zakresie promocji sprzeda‑
ży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, promowanie sprzedaży za
pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promo‑
wanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowy‑
wanie reklam, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy
promocyjne, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz pro‑
mowania sprzedaży, administrowanie sprzedażą, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzeda‑
ży aukcyjnej, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednic‑
twem Internetu, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprze‑
dażą i bazą klientów, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób
trzecich, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi marketingu
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo w zakresie wyce‑
ny zamówień sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprze‑
daży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklamowa‑
nie towarów innych sprzedawców, umożliwiające klientom wygodne
oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewod‑
nika online do przeszukiwania, usługi komputerowego gromadzenia
danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców de‑
talicznych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, po‑
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą
towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na
rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów i towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie analizy rynków
dotyczące sprzedaży towarów, udzielanie porad w zakresie metod
i technik sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej trady‑
cyjnej oraz za pomocą globalnych sieci komputerowych w zakresie
artykułów dla dzieci, zabawek, artykułów i przyborów higienicznych,
kosmetycznych i pielęgnacyjnych, produktów spożywczych, orga‑
nizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych
programów motywacyjnych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promowanie sprze‑
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im‑
prez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi w za‑
kresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, świadcze‑
nie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych
dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do ce‑
lów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
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katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur,
próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystan‑
sowej [zarówno poza granice jak i w kraju], negocjowanie kontraktów
reklamowych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów,
skomputeryzowana kompilacja indeksów klientów, tworzenie list
potencjalnych klientów, zarządzanie relacjami z klientami, usługi
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów
i utrzymania istniejącej bazy klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, usługi out‑
sourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta
program, reklama, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, pro‑
dukcja materiałów reklamowych i reklam, reklama i marketing, usługi
reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, analizy
odbioru reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu re‑
klamowego i mediów, publikacja treści reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie i roz‑
mieszczanie reklam, pośrednictwo w zakresie reklamy, publikowanie
materiałów reklamowych online, gromadzenie informacji związa‑
nych z reklamą, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, usługi
w zakresie reklamy cyfrowej, reklama za pośrednictwem sieci telefo‑
nii komórkowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, reklama
w Internecie dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, dostarczanie powierzchni reklamowych
w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie przestrzeni reklamo‑
wej w mediach elektronicznych, reklama poprzez przesyłanie mate‑
riałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, aktualizowanie informacji reklamowych w komputero‑
wej bazie danych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicz‑
nych, w szczególności Internetu, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe i marketin‑
gowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i mar‑
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub re‑
klamowych, organizowanie konkursów w celach reklamowych, pro‑
mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez konkursy
promocyjne .

(111) 309151
(220) 2017 09 01
(210) 476039
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 18
(732) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) nowyadres
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w In‑
ternecie, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, rekla‑
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, badania
rynku nieruchomości, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, 36 usługi w zakresie wyszuki‑
wania nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, doradztwo w zakresie nieru‑
chomości, usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, 41 usługi
edukacyjne, publikowanie czasopism elektronicznych, udostępnia‑
nie online czasopism nie do pobrania, elektroniczna publikacja tek‑
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.
(111) 309152
(151) 2018 03 22

(220) 2017 09 04
(441) 2017 12 04

(210) 476078
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(732) TOOLS FOR BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) LUSSONI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patyczki hi‑
gieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, produkty ko‑
smetyczne, produkty do makijażu, produkty do zmywania makijażu,
sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje, substancje klejące i moty‑
wy dekoracyjne do użytku kosmetycznego., 8 Narzędzia i przyrządy
o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przy‑
bory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki, etui z przyborami do
pedicure, etui z przyborami do manicure, cążki do paznokci elektrycz‑
ne lub nieelektryczne, nożyczki do paznokci, pilniczki do paznokci,
przyrządy do polerowania paznokci elektryczne lub nieelektryczne
(bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek, szczyp‑
czyki, pęsetki, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne,
żyletki do golarek, nesesery z przyborami do golenia, szczypczyki
do wywijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych rzęs
(szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki do brwi, ob‑
cinacze, gilotyny do tipsów, tarka do stóp nożyki do pięt, frezy, sty‑
lografy do paznokci, cążki do skórek, przyrządy do usuwania skórek.,
11 promienie ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż do celów lecz‑
niczych, 16 Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, broszury,
dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki informacyjne,
materiały drukowane, papier do korespondencji, papier firmowy, pa‑
pierowe torby na prezenty, publikacje reklamowe, pudełka kartono‑
we lub papierowe, publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, saszetki
papierowe do opakowania, temperówki, temperówki do ołówków
do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
pędzle do malowania, szyldy reklamowe z kartonu, materiały do
pakowania z kartonu, etykiety z kartonu., 18 Kufry, kuferki przezna‑
czone na artykuły toaletowe tzw. „vanity‑cases”, kuferki na zestawy
toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe i do makijażu, kuferki
na przybory do makijażu, torby, pokrowce ze skóry lub imitacji skóry
przeznaczona na artykuły toaletowe i kosmetyczne, 20 lustra, luster‑
ka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do makijażu, 21 Grzebie‑
nie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), nieelektryczny
sprzęt do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki toa‑
letowe, szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz naczynia jednora‑
zowe, pudericzki nie z metali szlachetaych, szczoteczki do makijażu,
szczoteczki toaletowe, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia,
podstawki na pędzle do golenia, szczotki do włosów, aplikatory do
kosmetyków, gąbki do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na
przybory toaletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki), przy‑
rządy do czyszczenia pędzli, stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle,
organizery na kosmetyki, gąbki do makijażu, puszki do makijażu,
aplikatory do cieni, szablony do brwi, palety do mieszania pigmen‑
tów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni i mieszania podkła‑
dów, gąbki konjac do mycia twarzy, gąbki do mycia twarzy, czyściki,
szczoteczki do twarzy, przyrządy do zaskórników, kieliszki do henny,
pędzle do makijażu (również zestawy), szablony do przedłużania pa‑
znokci, pędzle do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień,
separatory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci, miseczki
do manicure, dozowniki z pompką, podłokietniki do wykonywania
manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka na ozdoby, palce do ćwiczeń
(akcesoria manicure), klipsy do usuwania hybryd, korektory lakieru
do paznokci, przybory do manicure/pedicure, akcesoria do zdobień
paznokci, akcesoria do makijażu, szczoteczki do brwi, szczotecz‑
ki do rzęs, pojemniki podróżne, misy ceramiczne, pudełka szklane,
naczynia ze szkła, pojemniki na artykuły toaletowe oraz kosmetycz‑
ne, przybory toaletowe, separatory do palców u nóg, etui na pędzle
do makijażu, tuby na pędzle do makijażu, pojemniki na kosmetyki.,
25 odzież, nakrycia głowy, 26 Ozdoby do włosów, peruki, sztuczne
pasma włosów, sztuczne włosy, pióra jako akcesoria ubraniowe, ar‑
tykuły dekoracyjne do włosów, spinki automatyczne do włosów jako
klamry do włosów, siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do
włosów, szpilki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grze‑
bienie lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów, wstążki do
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włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński ogon, gumki
powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne kwiaty do włosów, korali‑
ki do włosów, opaski na czoło, opaski na głowę, wsuwki do włosów.,
35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi handlu detalicznego i hur‑
towego, w tym online: akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów
internetowych, promocja sprzedaży produktów kosmetycznych,
reklama za pośrednictwem Internetu, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, konfekcjonowanie
wyrobów kosmetycznych, magazynowanie, pakowanie produktów,
dostarczanie towarów, 45 udzielanie licencji praw własności prze‑
mysłowej i praw autorskich, zarządzanie własnością intelektualną
i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie
znaków towarowych, doradztwo dotyczące własności przemysłowej,
udzielanie licencji dla projektów franczyzowych.

(111) 309153
(220) 2017 09 04
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 04
(732) DOBROWOLSKA KATARZYNA, Kraków, PL.
(540) MD Manufaktura Dobrowolscy
(540)

(210) 476087

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 14 zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki podróżne, ze‑
garki eleganckie, czasomierze [zegarki], zegarki kwarcowe, zegarki
chronometryczne, zegarki sportowe, chronografy [zegarki], zegarki
damskie, zegarki automatyczne, zegarki stołowe, zegarki pozłacane,
zegarki elektryczne, zegarki elektroniczne, srebrne zegarki, platyno‑
we zegarki, skrzynki na zegarki, pudełka na zegarki, woreczki na ze‑
garki, zegarki ze złota, zegary i zegarki, zegarki na łańcuszku.
(111) 309154
(220) 2017 09 04
(210) 476095
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 18
(732) LINOWSKI ROBERT, LINOWSKA KAROLINA STUDIO TAŃCA
BAILAMOS SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz, PL.
(540) Bailamos RODZINNA SZKOŁA TAŃCA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 chronometraż w imprezach sportowych, edukacja
w postaci nauczania, gimnastyka z uwzględnieniem instruktażu,
informacja o wypoczynku, kształcenie praktyczne w tym poprzez
pokazy, kultura fizyczna, organizowanie i obsługa konferencji, orga‑
nizowanie obozów i zawodów sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych z uwzględ‑
nieniem szkolenia, organizowanie spektakli w ramach impresariatu,
organizacja pokazów mody w tym o charakterze rozrywkowym, or‑
ganizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadze‑
nie szkół tańca w tym dla rodzin, zespołów tanecznych oraz innych
form o charakterze tanecznym i rozrywkowym, prowadzenie zajęć
fitness, przedszkola z uwzględnieniem form nauczania, rozrywka,
usługi artystów teatralnych, usługi związane z organizowaniem i ob‑
sługą dyskotek, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
usługi klubowe z uwzględnieniem rozrywki oraz form nauczania,
wystawianie spektakli na żywo.
(111) 309155
(220) 2017 09 04
(210) 476101
(151) 2018 04 06
(441) 2017 10 16
(732) CEMENTOWNIA WARTA SPÓŁKA AKCYJNA, Trębaczew, PL.
(540) cement AS Cementy z Warty!
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 cement, preparaty do konserwacji cementu (za wyjąt‑
kiem farb i lakierów), preparaty do cementu służące do nadawania
nieprzepuszczalności, 16 papier do pakowania, artykuły papiernicze,
19 cement jako materiał budowlany.
(111) 309156
(220) 2017 09 04
(210) 476119
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POCZTA POLSKA
(510), (511) 6 skrzynki metalowe na listy, nadawcza skrzynka poczto‑
wa, pojemniki metalowe na przesyłki pocztowe, oddawcza skrzynka
przydrożna, skrytka pocztowa, kasety na przesyłki pocztowe, kasety
metalowe do przewozu ładunków, urządzenia samoobsługowe,
9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komuni‑
kacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty do przesyłania,
zachowywania i odbierania danych i informacji, serwery i urządzenia
informatyczne, serwery intranetowe, oprogramowanie komputero‑
we, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowa‑
dzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomu‑
nikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie
komputerowe dla przechowywania i przetwarzania danych, kompu‑
tery i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagają‑
ce bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia
kryptograficzne, wagi pocztowe, ochronna odzież robocza [chronią‑
ca przed wypadkami lub urazami], 12 wózki pocztowe, wózki dla li‑
stonoszy, wózki przeładunkowe, wózki na dokumenty, wózki do
przewozu kaset listowych, 16 katalogi, materiały drukowane, mate‑
riały piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze,
banery, roll‑upy, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania, zeszyty, kartki
okolicznościowe, etykiety z papieru i innych materiałów, karton, wy‑
roby z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wystawowe
wykonane z kartonu, drukowane kartonowe tablice reklamowe, dru‑
kowane zaproszenia kartonowe, etykiety z kartonu, kartonowe kon‑
tenery do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, koperty
z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pojemniki
kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy
z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, transparenty z kartonu, tuby
z kartonu, ulotki z kartonu, wystawowe kartonowe pudełka, papete‑
rie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, folia z two‑
rzywa sztucznego do opakowywania, notatniki, papier do pisania,
pudełka z papieru, transparenty z papieru, tuby z tektury, ulotki, ko‑
perty, formularze (blankiety, druki) z papieru lub kartonu, znaczki
pocztowe‑w tym znaczek personalizowany, nadawcze książki pocz‑
towe, cennik prasy w prenumeracie, etykiety cenowe na towarze
handlowym, etykiety na regałach/ekspozytorach, opakowania pro‑
mocyjne dla towarów, opaski cenowe, kiwaki reklamowe, plakaty re‑
klamowe, naklejki podłogowe, drukowane materiały promocyjne,
kasetony zewnętrzne, ulotki, broszury, prospekty, informatory, folde‑
ry, książki w zakresie pocztowych numerów adresowych, taśma za‑
bezpieczająca do przesyłek, papierowe identyfikatory imienne, de‑
koracje z papieru, 17 plomby samozaciskowe plastikowe, 18 torby
kurierskie, torby dla listonoszy, sakwy i saszetki dla listonoszy, 20 po‑
jemniki niemetalowe na przesyłki pocztowe, stoiska wystawowe do
celów handlowych, tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, skrzynio‑
palety, tablice informacyjne, szyldy z drewna lub tworzyw sztucz‑
nych, semafory reklamowe, tablice kierunkowe, 22 worki pocztowe,
25 odzież robocza w tym koszule, bluzki, marynarki, żakiety, spódni‑
ce, kamizelki, spodnie, kurtki, polary, 35 usługi w zakresie: zarządza‑
nia przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowa‑
nia i organizowania programów promocyjnych, badania opinii
społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych
do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku przedsiębior‑
stwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, re‑
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klamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania
ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszech‑
niania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem porta‑
lu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci druków, ulo‑
tek, prospektów, informatorów w zakresie pocztowych numerów
adresowych, dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adre‑
sowania i kopertowania towarów, zwłaszcza listów, pakunków i pa‑
czek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektro‑
nicznej i ich udostępniania klientom, powielania dokumentów,
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich, prenume‑
rata gazet i czasopism dla osób trzecich, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych w postaci druków, ulotek, prospektów, broszur
i informatorów, usługi badania rynku, usługi badania opinii publicz‑
nej, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputero‑
wych dla osób trzecich, 36 usługi bankowe, tradycyjne usługi finan‑
sowe (m. in. w zakresie obsługi przekazów pocztowych i transferów
pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym, wpłat na rachunki
bankowe, działalności kantorowej), obsługa przekazów zagranicz‑
nych i zagranicznych świadczeń emerytalno‑rentowych w tym wy‑
stawianie deklaracji podatkowych dla świadczeniobiorców i w for‑
mie e‑deklaracji dla urzędów, działalność kantorowa w tym obsługa
transakcji walutowych, usługi monetarne, usługi pośrednictwa fi‑
nansowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektro‑
nicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobil‑
nym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego,
w tym zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności
elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja ra‑
chunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności,
obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bez‑
gotówkowej, obsługa kart pre‑paid, w tym obsługa płatności elek‑
tronicznych powstałych przez płatność pre‑paid, obsługa kart, kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicz‑
nych kart płatniczych, usługi finansowe, w tym oferowanie kont on
‑line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi
bankowości on‑line, ściąganie należności/wierzytelności, elektronicz‑
ny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomuni‑
kacyjną, przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczą‑
cych inwestycji kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego
transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on‑line, obsłu‑
ga rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektro‑
niczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami
w tym m.in. w zakresie oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego
placówek pocztowych, usługi w zakresie zarządzania zasobami go‑
tówkowymi, obsługa obrotu gotówkowego, przechowywanie depo‑
zytów, 37 usługi naprawy i przeglądów samochodów, konserwacja
i naprawa pojazdów, 38 usługi w zakresie obsługi klientów przy wy‑
korzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elek‑
tronicznej skrzynki pocztowej, udostępniania informacji z możliwo‑
ścią elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji
o przesyłkach i przekazach pocztowych i pieniężnych, usługi umożli‑
wiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputero‑
wą, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputero‑
wych, w szczególności Internetu i intranetu, w tym w sposób mobilny
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz
danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi
w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali interneto‑
wych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz infor‑
macji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi
przekazywania on‑line kartek z życzeniami, usługi przesyłania infor‑
macji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyła‑
nia telekopii, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet,
intranet i extranet, informacja o powyższych usługach, nadawanie,
przesyłanie i doręczanie telegramów, 39 usługi w zakresie: pakowa‑
nia, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespon‑
dencji, frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodo‑
wego, usługi kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi
dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, usługi call center w zakresie
informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przechowywania,
dystrybucja gazet i czasopism, korespondencji i paczek, automatycz‑
ny i ręczny rozdział przesyłek pocztowych, usługi w zakresie nadawa‑
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nia, przesyłania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym listów, li‑
stów poleconych, kartek pocztowych, paczek i przesyłek
priorytetowych, dostarczanie przesyłek zamówionych koresponden‑
cyjnie, usługi kurierskie w zakresie przesyłek pocztowych i towarów,
usługi w zakresie nadawania, przesyłania i doręczania przekazów
pocztowych, oznakowanie samochodów, oznakowanie wózków do
przewozu kaset, kontenerów przejezdnych, ciągników akumulatoro‑
wych na lotnisku, skrzyniopalet, usługi logistyki kontraktowej,
41 szkolenia kontroli zabezpieczenia technicznego i monitoringu,
42 zarządzanie dokumentacją w tym digitalizacja dokumentów (ska‑
nowanie), repozytowanie i udostępnianie wersji cyfrowej i tradycyj‑
nej dokumentów, archiwizacja, porządkowanie, przechowywanie,
brakowanie, udostępniane dokumentów, niszczenie dokumentów
i nośników danych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring syste‑
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, instalacja, ak‑
tualizacja, konserwacja i powielanie oprogramowania komputero‑
wego, wypożyczanie serwerów (hosting), tworzenie, utrzymywanie
i zarządzanie stronami internetowymi, udostępnianie miejsca na
serwerach (strony internetowe), zarządzanie urządzeniami informa‑
tycznymi, przetwarzanie danych, kontrola techniczna pojazdów,
45 konwojowanie osób, wartości i mienia, ochrona fizyczna, kontrola
bezpieczeństwa osób i mienia, kontrola bezpieczeństwa osób i mie‑
nia w zakresie obsługi lotnictwa cywilnego, ochrona imprez maso‑
wych, obsługa urządzeń depozytowych, monitoring obiektów i ob‑
szarów, usługi ochrony osobistej, usługi ochroniarskie, usługi
doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, usługi kontroli bagaży dla
celów bezpieczeństwa, dozór nocny, licencjonowanie własności inte‑
lektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej, doradz‑
two prawne.

(111) 309157
(220) 2017 09 05
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) NOC Z DESIGN_EM
(540)

(210) 476154

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, wielofunkcyjne stoiska wystawowe, stojaki wysta‑
wowe, 21 artykuły gospodarstwa domowego, statuetki, figurki, ta‑
bliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, te‑
rakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 35 agencje public relations,
agencje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo bizne‑
sowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketin‑
gu strategicznego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla‑
my, marketingu i promocji, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, doradztwo w dziedzinie public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek, dystrybucja materiałów promocyj‑
nych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej zarówno poza
granice jak i w kraju, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin‑
gowych i promocyjnych, impresariat w działalności artystycznej, kam‑
panie marketingowe, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, marketing
internetowy, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo‑
wych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organiza‑
cja konkursów w celach reklamowych, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów
audiowizualnych, organizowanie działań reklamowych w kinach, orga‑
nizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na
rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
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sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizowanie im‑
prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, pokazy do celów promocyjnych/reklamowych, pokazy
towarów do celów promocyjnych, produkcja filmów reklamowych,
produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań wideo w celach
marketingowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on‑line, promocja,
reklama koncertów, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez
udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony interneto‑
wej, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie port‑
folio online za pośrednictwem strony internetowej publikacja reklam,
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów re‑
klamowych online, reklama i marketing, reklama radiowa, reklama po‑
przez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama poprzez prze‑
syłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama korespondencyjna, re‑
klama i usługi reklamowe, reklama banerowa, reklama typu „płać za
kliknięcie”, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kino‑
wych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za
pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama ze‑
wnętrzna, reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie materia‑
łów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie re‑
klam, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji
marketingowych, usługi agencji modelek i modeli, usługi aukcyjne,
usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi organizowania targów i wystaw han‑
dlowych, usługi public relations, usługi reklamowe dla architektów,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie promocją
sławnych osób, 41 doradztwo w zakresie planowania imprez specjal‑
nych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, edukacja, edukacja,
rozrywka i sport, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, fotografia, fotoreportaże, imprezy kultural‑
ne, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, koncerty muzyczne,
koncerty muzyczne na żywo, organizowanie i prowadzenie konferen‑
cji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkur‑
sów w zakresie edukacji lub rozrywki, multimedialne wydania czaso‑
pism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania
magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, mu‑
zea, nauczanie, nauka projektowania wnętrz, organizacja i przeprowa‑
dzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizacja przy‑
jęć, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowa‑
nie balów, organizowanie festiwali, organizowanie gal, organizacja
i prezentacja widowisk, organizowanie i prowadzenie konferencji, kon‑
gresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów eduka‑
cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów artystycznych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów‑szkolenie, organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do
celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, orga‑
nizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja webinariów,
pokazy filmowe, pokazy laserów
‑rozrywka, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja radiowa,
filmowa i telewizyjna produkcja widowisk produkcja widowisk na
żywo, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami
w celach edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesny‑
mi osobistościami w celach rozrywkowych, publikacja broszur, publi‑
kacja czasopism, publikacja elektroniczna on‑line periodyków i ksią‑
żek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie
książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publika‑
cja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja książek i cza‑
sopism elektronicznych online‑nie do pobrania, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów
w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
publikacje multimedialne, publikowanie, publikowanie gazet, perio‑
dyków, katalogów i broszur, publikowanie książek, magazynów, alma‑
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nachów i czasopism, publikowanie materiałów drukowanych, publiko‑
wanie recenzji, rozrywka, studia filmowe, usługi edukacyjne dotyczące
projektowania, usługi edukacyjne związane z modą, usługi edukacyj‑
ne związane z produkcją tekstyliów, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, usługi fotografów, usługi galerii sztuki, usługi kinowe, usłu‑
gi muzeów‑wystawy, usługi szkoleniowe dotyczące projektowania,
usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, usługi wy‑
dawnicze i reporterskie, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty
w celach kulturalnych, wystawy muzealne, wystawy sztuki, 42 archi‑
tektura, usługi artystów grafików, doradztwo projektowe, doradztwo
w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakre‑
sie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie opracowywania produk‑
tów, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych
‑projektowanie wnętrz, dostarczanie informacji na temat usług

w zakresie projektowania mody, dostarczanie informacji w dziedzinie
projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony interne‑
towej, grafika artystyczna, opracowywanie produktów, opracowywa‑
nie produktów dla osób trzecich, planowanie projektu, planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo doty‑
czące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące
technologii, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, profe‑
sjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, pro‑
fesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, projek‑
towanie architektoniczne, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowa‑
nie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, pro‑
jektowanie produktu‑wzornictwo, projektowanie wnętrz budynków,
projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wystroju wnętrz
sklepów, projektowanie wzorów, stylizacja‑wzornictwo przemysłowe,
tekstylia‑testowanie, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne w zakresie
przygotowywania planów architektonicznych, usługi architektury
wnętrz, usługi projektowania, usługi projektowania architektoniczne‑
go, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, usłu‑
gi projektowania dotyczące architektury, usługi w dziedzinie wzornic‑
twa przemysłowego, usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, usługi w zakresie planowania architektonicznego, usługi zwią‑
zane z projektowaniem graficznym‑sztuka, wzornictwo i opracowy‑
wanie produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysło‑
we i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane
komputerowo, zarządzanie projektami architektonicznymi.

(111) 309158
(220) 2017 09 06
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) HILAROWICZ TOMASZ, Opole, PL.
(540) HURAGAN
(540)

(210) 476185

(531) 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 9 płyty kompaktowe [audio
‑wideo], pliki muzyczne
do pobierania, 41 produkcja muzyczna, usługi artystów estrado‑
wych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie komponowania muzyki,
42 projektowanie mody.
(111) 309159
(220) 2017 09 06
(210) 476204
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) RABBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) SZAFA LED oświetlenie uliczne LED
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały, zielony,
jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15

Nr 8/2018

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe do pomiaru, kom‑
pensacji mocy, sterowania i regulacji energii elektrycznej, zwłaszcza
w zakresie oświetlenia ulicznego, szafy rozdzielcze energii elek‑
trycznej, zwłaszcza w zakresie oświetlenia ulicznego, urządzenia do
zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym, urządzenia zabezpie‑
czające system pomiaru, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
zwłaszcza w zakresie oświetlenia ulicznego .

(111) 309160
(220) 2017 09 07
(210) 476239
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POD WSPÓLNYM NIEBEM
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, jasnoszary
(531) 02.09.01, 24.13.02, 27.05.01, 29.01.13
(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 telewizyj‑
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, mini albumy 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 fotograficzne], papier do drukowania fo‑
tografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprze‑
daż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze‑
kazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja
reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Inter‑
netu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamo‑
wych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier te‑
lewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicz‑
nych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wy‑
dawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyj‑
ne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo‑
dową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewi‑
zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktyw‑
nej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komu‑
nikacyjne, dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz da‑
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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) 309161
(220) 2017 09 11
(210) 476335
(151) 2018 04 04
(441) 2017 11 27
(732) PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRUPA PLATINUM
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji pośred‑
nictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa
majątku nieruchomego, wynajem apartamentów i mieszkań, wyna‑
jem powierzchni biurowych, zarządzanie nieruchomościami, usługi
dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania
domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowa‑
nia, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezerwacje hotelowe,
rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi domów turystycznych,
usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomicz‑
na z własnym zapleczem, produktami, transportem.
(111) 309162
(220) 2017 09 11
(210) 476348
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RODZINA WIE LEPIEJ
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, czarny, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.02.07, 14.07.06
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechani‑
zmy 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 ma‑
gnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa‑
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro‑
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogo‑
wej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do trans‑
misji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe jako
rodzaj oprogramowania, programy komputerowe, programy do prowa‑
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem tele‑
wizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papiero‑
we, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
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w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fo‑
tografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy foto‑
graficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia
do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samo‑
przylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawod‑
nikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz‑
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 28 gry przystosowane
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, przenośne gry komputerowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis
ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju
sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych
i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunko‑
wych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w skle‑
pie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie,
tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warun‑
kach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewi‑
zyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, orga‑
nizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfro‑
wego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazy‑
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on‑line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotek‑
stowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udo‑
stępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron inter‑
netowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi rozryw‑
kowe, włączając teleturnieje, działalność sportowa i kulturalna, usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi‑
kacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja progra‑
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej,
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edu‑
kacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komuni‑
kacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, teleturnieje, produkcja teleturniejów telewizyjnych,
przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do teleturniejów, rozrywka w postaci toczących się teleturnie‑
jów, udostępnianie rozrywki online w postaci programów typu teletur‑
nieje, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompute‑
rowe, projektowanie graficzne.

(111) 309163
(220) 2017 09 12
(210) 476375
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) BITBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) B
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.18, 27.05.21, 29.01.12
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(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agen‑
cje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipo‑
teczna, bankowość online, depozyty kosztowności, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpiecze‑
niowych, doradztwo w zakresie długów, emisja bonów warto‑
ściowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych,
factoring, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne
wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel walu‑
tami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje
finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing
finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizo‑
wanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednic‑
two giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwo‑
leń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod
zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarza‑
nie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, spon‑
sorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena
finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny środ‑
ków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za po‑
średnictwem strony internetowej, udzielanie rabatów w uczest‑
niczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty
członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków oszczędnościo‑
wych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa
giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy zapomogo‑
wych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń
morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usłu‑
gi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwaran‑
towania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi finansowe związane
z likwidacją przedsiębiorstw, finansowe usługi pośrednictwa fi‑
nansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja
czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wy‑
cena znaczków, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu,
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trze‑
cich, zarządzanie nieruchomością.

(111) 309164
(220) 2017 09 12
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) S & B FOODS INC., Tokio, JP.
(540) S&B GOLDEN CURRY
(540)

(210) 476381

Nr 8/2018

(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 18 towary pochodzenia włoskiego: torebki, torebki dam‑
skie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skó‑
rzane, torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje
skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze
skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykoń‑
czenia i dekoracje ze skóry do mebli, paski skórzane, paski skóropo‑
dobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór
naturalnych, kurtki skóropodobne, 25 towary pochodzenia włoskie‑
go: odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kom‑
binezony, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca,
obuwie damskie, męskie młodzieżowe i dziecięce, bluzki, sukienki,
odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty,
ubrania, swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki,
kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, leg‑
ginsy, majtki, kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy,
czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki,
buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, marynarki,
odzież na gimnastykę, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, paski, kurtki, cholewki
do obuwia, czubki do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, ob‑
casy do obuwia, paski do obuwia, 35 sprzedaż, reklama i promocja
towarów pochodzenia włoskiego: torebki, torebki damskie, torby po‑
dróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki
skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki ze
skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze
skóry lub ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wen‑
tyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze
skóry do mebli, paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki skórzane,
kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóro‑
podobne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki,
kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa i dzie‑
cięca, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe, bluzki, sukienki, odzież
na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania,
swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpie‑
lówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy,
majtki, kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki,
bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty
narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, marynarki,
odzież na gimnastykę, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, paski, kurtki, cholewki
do obuwia, czubki do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, ob‑
casy do obuwia, paski do obuwia.
(111) 309166
(220) 2017 09 13
(210) 476428
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) Biovista
(540)

(531) 11.03.20, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 mieszanki do sosu curry, curry w proszku, curry
wstępnie ugotowane.
(111) 309165
(220) 2017 09 13
(210) 476417
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) UNISONO made in Italy

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty lecznicze zawierające: witaminy, minerały,
przetwory roślinne, przetwory pochodzenia naturalnego, preparaty
odżywcze i witaminowe do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, suplementy diety zawierające witaminy, suplemen‑
ty diety zawierające mikroelementy, suplementy diety zawierające
substancje pochodzenia naturalnego, suplementy diety zawierające
substancje wyodrębnione z roślin, suplementy diety zawierające wy‑
ciągi roślinne.
(111) 309167
(220) 2017 09 14
(210) 476430
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom, PL.
(540) DECADES DESIGN 60’ 70’ 80’ 90’ 00’

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, czerwony, różowy, niebieski, zielony
(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 samochodowe odświeżacze powietrza, środki dezodo‑
ryzujące i oczyszczające powietrze do samochodów.
(111) 309168
(220) 2017 09 15
(210) 476479
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom, PL.
(540) sena
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, czerwony
(531) 07.11.10, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 apteczki pierwszej pomocy samochodowe i przemy‑
słowe, apteczki przenośne z wyposażeniem, apteczki pierwszej po‑
mocy, wyposażone, 6 metalowe kanistry na paliwo, linki z zamkiem
lub szyfrem z metalu, kłódki z metalu, zamki z szyfrem z metalu, linki
holownicze z metalu, 7 podnośniki samochodowe i motocyklowe,
kompresory, odkurzacze samochodowe, 8 Klucze do kół samocho‑
dowych, klucze (narzędzia), narzędzia ręczne do naprawy pojazdów,
łopaty samochodowe, pompki ręczne, pompki do pompowania
opon pojazdów, 9 przetwornice prądu, alkoholomierze, kable sa‑
mochodowe rozruchowe, czujniki parkowania samochodu, kon‑
wertery samochodowe, prostowniki prądu, kompresory powietrzne
do pojazdów, trójkąty ostrzegawcze, odblaskowe kamizelki bezpie‑
czeństwa, odblaski do noszenia w celu zapobiegania wypadkom,
rękawice ochronne i robocze, gaśnice samochodowe, przemysłowe,
domowe, kaski ochronne dla kierowców, kaski dla rowerzystów, kaski
motocyklowe, 10 ciśnieniomierze, 11 latarki, żarówki samochodowe,
12 organizery samochodowe, foteliki i podstawki bezpieczeństwa
dla dzieci do pojazdów, uchwyty samochodowe, pokrowce na sie‑
dzenia pojazdów, akcesoria samochodowe, w tym kołpaki na koła,
łańcuchy na koła, rolety, żaluzje i zasłonki samochodowe, pióra wy‑
cieraczek, uchwyty na narty, uchwyty na rowery, sprzęt i urządzenia
antywłamaniowe do pojazdów, blokady antywłamaniowe do po‑
jazdów, metalowe blokady do haków holowniczych do pojazdów,
antywłamaniowe blokady do rowerów, boksy (bagażniki) samo‑
chodowe, pompki nożne samochodowe, akcesoria dekoracyjne na
karoserie, akcesoria motocyklowe i rowerowe zawarte w tej klasie,
pompki do rowerów, gumowe bieżniki opon, 20 kłódki niemetalo‑
we, kanistry, niemetalowe, regulowane foteliki nosidełka, poduszki
na szyję do podpierania głowy, 21 skrobaczki samochodowe, szczot‑
ki i artykuły do czyszczenia do samochodów, szczotko‑skrobaczki do
samochodów, gumowe zbieraki, ręczne, rękawice robocze, rękawice
do prac domowych, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia samo‑
chodów, gąbki czyszczące i artykuły do czyszczenia samochodu,
szczotki samochodowe, ściągacze do wody z szyb, samochodowe,
22 linki elastyczne do mocowania, pasy do transportu ładunków,
niemetalowe, pasy napinające do transportu, pasy mocujące, inne
niż metalowe, pasy ładunkowe wykonane z lin, linki z zamkiem lub
szyfrem, niemetalowe, 27 dywaniki i maty samochodowe gumowe
z tworzyw sztucznych, tekstylne, maty do siedzenia samochodowe
(koralikowe, welurowe, magnetyczne), maty bagażnikowe.
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(111) 309169
(220) 2017 09 15
(210) 476481
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) INDUSTRIAL DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) INDUSTRIAL DIVISION
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa taboru kolejowego,
39 transport kolejowy, rezerwowanie transportu kolejowego, wynaj‑
mowanie linii kolejowych, wynajmowanie transportu kolejowego,
wypożyczanie pojazdów kolejowych, dostawa towarów drogą kole‑
jową, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie
dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego, organi‑
zowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych,
usługi kolejowego transportu towarowego, 41 edukacja i szkolenia
w zakresie transportu i taboru kolejowego, kursy szkoleniowe, or‑
ganizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 42 usługi
doradztwa informatycznego w zakresie taboru kolejowego, udo‑
stępnianie oprogramowania do zarządzania taborem kolejowym
do monitoringu stanu technicznego taboru, bieżącego monitoringu
pojazdu w trakcie jazdy, monitorowania pracy maszynisty, za pośred‑
nictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, monitoring sta‑
nu technicznego taboru, monitoring bieżący pojazdu w trakcie jazdy,
monitorowanie pracy maszynisty, opracowywanie i utrzymywanie
bazy danych stanu technicznego na dany pojazd kolejowy.
(111) 309170
(220) 2017 09 15
(151) 2018 04 03
(441) 2017 11 27
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) PUPILKarma www.pupilkarma.pl
(540)

(210) 476501

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.17.99, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spo‑
żywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, her‑
baty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i ko‑
tów, mleko dla kotów.
(111) 309171
(220) 2017 09 15
(151) 2018 04 03
(441) 2017 11 27
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) PUPIL INSTYTUT ŻYWIENIA ZWIERZĄT
(540)

(210) 476503

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.17.99, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spo‑
żywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, her‑
baty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i ko‑
tów, mleko dla kotów.
(111) 309172
(220) 2017 09 18
(210) 476628
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA
I HORTITERAPII, Mrągowo, PL.
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(540) ŻywaWodaMNP
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne, preparaty
higieniczne, artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 11 instalacje I urządze‑
nia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 32 napoje
orzeźwiające, preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholo‑
we, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych i usługi zakupów
grupowych, handlu detalicznego i hurtowego w zakresie wymienio‑
nych usług zawarte w tej klasie, usługi reklamowe, marketingowe,
promocyjne, organizowanie konkursów, usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi dystrybucyjne oraz importu i eksportu, wy‑
najmowanie, wypożyczanie oraz leasing w zakresie usług wymienio‑
nych w tej klasie.
(111) 309173
(220) 2017 09 18
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) SAMOLIUK IURII, Przemyśl, PL.
(540) CNT
(540)

(210) 476643

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 akcesoria podnośnikowe do przyłączania zawierające
mechanizmy do transportu bliskiego i przeładunku towarów, akceso‑
ria podnośnikowe do przyłączania do pojazdów lądowych, akcesoria
[przystawki] do dźwigów, akcesoria [przystawki] do koparek, akumu‑
latory hydrauliczne, aktuatory liniowe [przetwarzające ruch obroto‑
wy na liniowy], akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn,
akumulatory próżniowe do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, alternatory do pojazdów lądowych, alternatory elektrycz‑
ne, alternatory elektryczne do pojazdów wodnych, błotniki [części
maszyn], bloki [części maszyn], bloki cylindrów [części do maszyn],
bieżnie łożyska kulkowego, bębny [części maszyn], cęgi [maszyny],
cewki [części maszyn], cewki zapłonowe [części silników spalinowych
wewnętrznego spalania], chlapacze [części maszyn], cylindry do sil‑
ników, cylindry do pojazdów innych niż pojazdy lądowe, cylindry do
maszyn, cylindry będące częściami do maszyn, cylindry amortyzują‑
ce [części maszyn], chłodnice do silników, chłodnice do pojazdów,
chłodnice oleju [części silników pojazdów], chłodnice oleju do silni‑
ków, części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, czę‑
ści hamulców do maszyn wykonane z materiałów o właściwościach
ciernych, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, części mechani‑
zmów napędu [inne niż do pojazdów lądowych], części przekładni
zębatej, inne niż do pojazdów lądowych, części składowe przekładni
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), części układu ha‑
mulcowego do maszyn, części wtryskiwaczy paliwa do silników po‑
jazdów lądowych i wodnych, czopy [części maszyn], cylindry silników
do pojazdów, cylindry silników do pojazdów lądowych, drążki skręt‑
ne do maszyn, drążki będące częściami maszyn, inne niż do automa‑
tów do gier, elementy przekładni, inne niż do pojazdów lądowych,
elementy podporowe śrub z nakrętką kulkową, elementy napinające
będące częściami maszyn, elementy sprzęgła i przekładni maszyno‑
wych, inne niż do pojazdów lądowych, oraz części do nich, elementy
zębate do pojazdów wodnych, elementy zębate do układów napę‑
dowych, inne niż do pojazdów lądowych, filtrowanie (maszyny do-),
filtry bębnowe, filtry będące częściami silników, filtry [części maszyn
lub silników], filtry do gazów [maszyny], filtry do gorących gazów, do
użytku z silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania, filtry do ma‑
szyn, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, filtry
do silników, filtry do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
filtry do smarów [części maszyn], filtry membranowe do użytku jako
części maszyn, filtry olejowe, filtry oleju [części maszyn], filtry oleju
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do silników, filtry oleju do silników elektrycznych i silników, filtry pali‑
wa, filtry paliwa do silników pojazdów, filtry powietrza do celów me‑
chanicznych, filtry powietrza do silników motocyklowych, filtry po‑
wietrza do silników samochodowych, filtry powietrza do silników,
filtry stanowiące części maszyn hamulce do maszyn hamulce klocko‑
we [części maszyn nie do pojazdów lądowych], hamulce tarczowe do
maszyn, hamulce tarczowe stanowiące części maszyn, klocki hamul‑
cowe do maszyn, klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, korbowo‑
dy do silników pojazdów lądowych, łożyska, łożyska do montażu
[części maszyn], łożyska do maszyn, łożyska [części maszyn], łożyska
do silników, łożyska do wałów, łożyska i tuleje [części maszyn], łoży‑
ska kulkowe, łożyska kulkowe do silników, osie do maszyn, osłony
tarcz [części maszyn], pompy [części maszyn lub silników], pompy do
chłodzenia silników, pompy na sprężone powietrze, pompy olejowe
do silników pojazdów lądowych, pompy olejowe do pojazdów lądo‑
wych, pompy paliwowe do pojazdów lądowych, pompy wodne do
pojazdów lądowych, popychacze [części silników pojazdów], popy‑
chacze do silników, regulatory ciśnienia [części maszyn], reduktory
z przekładnią ślimakową, sprężarki, sprzęgła do maszyn, sprzęgła
stałe do maszyn, szczęki hamulcowe do maszyn, tłoki amortyzato‑
rów tłokowych [części silników], tłumiki drgań skrętnych do maszyn,
tłumiki jako część układu wydechowego, tłumiki jako części składo‑
we układów wydechowych pojazdów, tłumiki do wydechów, tłumiki
[części układów wydechowych], tłumiki [części maszyn], tłumiki, tłoki
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, tuleje kulkowe, tu‑
leje cylindrowe, tuleje będące częściami maszyn, tuleje zaciskowe
jako części maszyn, wahacze [części do maszyn], wahacze [części sil‑
ników pojazdów], wahacze [części silników], wałki rozrządu silnika,
wały napędowe, wały napędowe do maszyn, wentylatory do chło‑
dzenia silników w pojazdach, wentylatory do silników, wzmacniacze
hydrauliczne stanowiące części maszyn, zawory, zawory będące ele‑
mentami maszyn, zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory bez‑
pieczeństwa [części maszyn], zawory [części maszyn], zawory [części
maszyn lub silników], zawory do maszyn, zawory do pomp, zawory
do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, zawory do regulacji
przepływu płynów [mechaniczne], zawory do regulacji temperatury
[części do maszyn], zawory do silników, zawory hydrauliczne, zawory
hydrauliczne [części maszyn], zawory jako części silników, złącza
uszczelniające [części maszyn], złącza uszczelniające [części silni‑
ków], złącza narożne [części maszyn], złączki metalowe do rur [części
do maszyn], amortyzatory do maszyn, amortyzatory jako części ma‑
szyn, amortyzatory pneumatyczne do maszyn, 12 amortyzatory do
pojazdów, amortyzatory do samochodów, amortyzatory do zawie‑
szeń pojazdów, amortyzatory kierownicy [części motocykli], amorty‑
zatory pneumatyczne do amortyzowania foteli kierowcy, amortyza‑
tory pneumatyczne do amortyzowania kabin kierowcy, amortyzatory
pneumatyczne do zespołów zawieszenia pojazdów do amortyzowa‑
nia siedzenia i kabiny kierowcy, amortyzatory stanowiące części za‑
wieszeń pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amorty‑
zatory zawieszenia do pojazdów, amortyzatory zawieszenia do
samochodów, automatyczne skrzynie biegów do pojazdów lądo‑
wych, automatyczne skrzynie biegów do samochodów osobowych,
bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe do
pojazdów, bębny hamulcowe, chlapacze do pojazdów, cylindry
amortyzujące [części do pojazdów], cylindry hamulca głównego, cy‑
lindry hamulcowe, cylindry hamulcowe do pojazdów, cylindry ha‑
mulcowe do pojazdów lądowych, cylindry kompensujące do hamul‑
ców pojazdów, cylindry sprzęgieł do pojazdów lądowych, części
hamulcowe do samochodów, części hamulców do pojazdów z mate‑
riałów mających właściwości cierne, części do skrzyń biegów do po‑
jazdów lądowych, części do przenoszenia napędu [pasy] do pojaz‑
dów lądowych, części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do
pojazdów lądowych, części karoserii do pojazdów, części konstruk‑
cyjne do ciężarówek, drążki skrętne do pojazdów, drążki skrętne do
samochodów, drążki skrętne do zawieszeń pojazdów lądowych,
drążki skrętne / stabilizatory poprzeczne [elementy zawieszenia po‑
jazdów lądowych], dżojstiki do pojazdów, dźwignie do sprzęgieł do
pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do pojazdów lądo‑
wych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, gałki
dźwigni zmiany biegów do pojazdów, haki holownicze, hamulce do
pojazdów, hamulce do pojazdów lądowych, hamulce klockowe do
pojazdów lądowych, hamulce kół, hamulce tarczowe, hamulce tar‑
czowe do pojazdów lądowych, hamulcowe części do pojazdów, ha‑
mulcowe klocki do pojazdów lądowych, hydrauliczne hamulce tar‑
czowe, klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, klocki hamulcowe
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do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, koła pasowe do
pojazdów lądowych okładziny hamulców, okładziny hamulcowe do
pojazdów, okładziny szczęk hamulca do samochodów, okładziny
szczęk hamulcowych do pojazdów lądowych piasty kół, piasty kół
samochodowych, pompy powietrza do samochodów, pompy po‑
wietrzne [akcesoria do pojazdów], sprężyny amortyzacyjne będące
częściami zawieszeń pojazdów, sprężyny amortyzujące do samocho‑
dów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, sprężyny do systemów
zawieszenia do pojazdów, sprężyny do układów zawieszenia pojaz‑
dów, sprzęgła do pojazdów lądowych, sprzęt hamulcowy do pojaz‑
dów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe, tuleje do
pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, układy hamulcowe do
pojazdów lądowych, układy hamulcowe do pojazdów i części do
nich, układy kierownicze do pojazdów lądowych, układy zawieszenia
do pojazdów lądowych, układy zawieszenia do samochodów, zaciski
hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, zaciski hamulca tar‑
czowego do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego [części motocy‑
kli].

(111) 309174
(220) 2017 09 19
(210) 476663
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Bank Pekao Partner
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 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 czyt‑
nikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogra‑
mowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, 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, udostęp‑
nienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor‑
macji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty‑
stycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, admini‑
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strowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredy‑
towe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we
wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych
stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych
i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach
krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania porę‑
czeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi gieł‑
dowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi,
transakcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia ob‑
sługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie,
emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwa‑
rantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfe‑
rowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych,
pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe,
analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i groma‑
dzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi
depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, do‑
kumentów i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek
sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi
finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi plano‑
wania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi,
usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierni‑
czymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usłu‑
gi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsul‑
tingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasin‑
gowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finanso‑
wanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dys‑
kontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizo‑
wanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 309175
(220) 2017 09 19
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL.
(540) UNIWERSYTET ŁÓDZKI
(540)

(210) 476670

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.15.01, 24.15.21, 26.13.25
(510), (511) 9 przyrządy elektryczne, pomiarowe, kontrolne, dy‑
daktyczne, 16 książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe,
publikacje naukowe, monografie, czasopisma, akcydensy, 35 opinie
i ekspertyzy ekonomiczne, 36 doradztwo finansowe, 38 przesyła‑
nie informacji przez terminale komputerowe, przesyłanie informa‑
cji tekstowej i obrazowej za pomocą komputerów, 40 drukowanie
podręczników szkolnych, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
41 komputerowy skład drukarski, nauczanie w programie szkół
wyższych, prowadzenie kursów edukacyjnych, tłumaczenia, opinie
i ekspertyzy językoznawcze i historyczne, 42 oprogramowywanie
komputerowe, opinie i ekspertyzy biologiczne i chemiczne, 45 opi‑
nie i ekspertyzy prawne.
(111) 309176
(220) 2017 09 19
(210) 476674
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) WYCHOWAŁEK PIOTR FIRMA HANDLOWA NOWALIJKA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Zielony SKLEP
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośrednictwem In‑
ternetu świeżych owoców i warzyw.
(111) 309177
(220) 2017 09 20
(210) 476689
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) BARGAŃSKA LUCYNA KORNIX FIRMA P.H.U. LUCYNA
I FRANCISZEK BARGAŃSCY, Wejherowo, PL.
(540) kornix
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: wyroby
z drewna i materiałów drewnopochodnych, meble, tarcica, sklejka,
płyta ze sklejki, arkusze sklejki, płyty budowlane, stopnie do scho‑
dów, akcesoria meblowe niemetalowe, fronty meblowe, folia, folia
stretch, tektura, taśmy wykonane z tworzyw sztucznych do pakowa‑
nia, taśma klejąca pakowa, tkaniny i akcesoria tapicerskie, niemetalo‑
we okucia mebli, okucia metalowe, metalowe okucia stolarskie, pro‑
wadnice metalowe, prowadnice do stołów, prowadnice do szuflad
[okucia meblowe], izolacje piankowe do użytku w budownictwie,
materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, materiały
piankowe z tworzyw sztucznych, włóknina, sprężyny faliste, spręży‑
ny bonnell, pasmanteria [nici], śruby metalowe, wkręty, zszywki tapi‑
cerskie, blaty meblowe, gałki [uchwyty] metalowe, wieszaki, podno‑
śniki, podnośniki ręczne, uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad,
kółka samonastawne, nóżki, nogi i kółka meblowe metalowe, nóż‑
ki, nogi i kółka meblowe niemetalowe, uchwyty meblowe metalo‑
we, drobnica żelazna, osprzęt i okucia do mebli metalowe, okucia
i osprzęt metalowy do drzwi i okien, osprzęt niemetalowy do mebli,
podnośniki i amortyzatory metalowe do mebli, zawiasy metalowe,
osprzęt niemetalowy do mebli, klej, urządzenia i instalacje do oświe‑
tlania, kosze cargo, kosze metalowe, ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, 36 wynajem nierucho‑
mości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomiesz‑
czeniami przemysłowymi, wynajmowanie powierzchni handlowych,
wynajem mieszkań, 40 obróbka drewna, udzielanie informacji zwią‑
zanych z obróbką drewna, cięcie i obróbka płyt, okleinowanie płyt.
(111) 309178
(220) 2017 09 20
(210) 476716
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ZA MARZENIA
(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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,
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wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficz‑
ne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fo‑
tografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotogra‑
ficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, foto‑
grafie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do
drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], mate‑
riały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i 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 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
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, orga‑
nizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze eduka‑
cyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komu‑
nikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja fil‑
mów, realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali te‑
lewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto‑
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 309179
(220) 2017 09 20
(210) 476718
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) GAPYS JADWIGA, JAGIEŁŁO KRZYSZTOF BIURO PODRÓŻY
MARMARA SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) wczasywycieczki.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 18.05.01, 18.05.03, 01.03.01, 01.03.02
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży wycieczek i ofert wypoczynkowych
dla osób trzecich, pośrednictwo pracy, sprzedaż ofert wypoczyn‑
kowych innych biur i agencji turystycznych, usługi impresariów,
reklama, usługi reklamowe świadczone w szczególności za pośred‑
nictwem Internetu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
promocja sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, wyszukiwanie informacji w kompu‑
terowych bazach danych, sprzedaż zwłaszcza z wykorzystaniem
Internetu biletów na imprezy masowe oraz imprez turystycznych,
zarządzanie hotelami, doradztwo gospodarcze, zarządzanie zbiora‑
mi informatycznymi, publikowanie tekstów sponsorowanych, two‑
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 39 organizowanie
podróży, imprez turystycznych, wycieczek, świadczenie usług tury‑
stycznych zwiedzanie, usługi osób towarzyszących podróżnym, usłu‑
gi przewodników i pilotów wycieczek, usługi wypożyczania pojaz‑
dów, w szczególności samochodów i rowerów, usługi pośredników
turystycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych zawarte
w klasie 39, w szczególności usługi świadczone przez te podmioty
z wykorzystaniem Internetu, usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc na
wycieczki i podróż, usługi rezerwacji i sprzedaży biletów związanych
z transportem, w szczególności biletów lotniczych, usługi związane
z informacją dotyczącą podróży, w szczególności w zakresie taryf,
rozkładów jazdy i sposobów transportu, 41 wypożyczanie sprzętu
sportowego za wyjątkiem pojazdów, organizowanie balów, organi‑
zowanie imprez typu motywacyjnych i integracyjnych, organizowa‑
nie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, rezerwacja miejsc na
spektakle, pośrednictwo w organizowaniu wypoczynku, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, informacja o wypoczynku i im‑
prezach rozrywkowych, w szczególności kulturalnych i sportowych,
zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, informacja o rekreacji, usługi
związane z organizacją wypoczynku, zwłaszcza z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, kon‑
kursów, przyjęć, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie
obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, 43 rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater,
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, organizowanie zakwa‑
terowania na obozach wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedze‑
nia, agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, pensjona‑
ty dla zwierząt, tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi pośred‑
ników turystycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych
w zakresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla podróż‑
nych, w szczególności w hotelach, domach turystycznych, motelach,
pensjonatach, kwaterach, na terenach kempingowych, świadczone
zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, wynajmowanie noclegów,
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie domów
na wakacje, usługi zakwaterowania dla obozów wakacyjnych.

(111) 309180
(220) 2017 09 21
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) billbird
(540)

(210) 476736

Kolor znaku: bordowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, znaków optycz‑
nych, dane na nośnikach optycznych, publikacje elektroniczne, urzą‑
dzenia do fakturowania, aparatura, urządzenia do przetwarzania
informacji, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, kasy rejestru‑
jące, pamięci komputerowe, programy komputerowe, nagrane ste‑
rujące programy komputerowe systemu operacyjnego, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, maszyny księgujące, liczące, sumujące,
modemy, 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, operacje i transakcje finanso‑
we, pośrednictwo i usługi finansowe, pośrednictwo w przyjmowa‑
niu wpłat na rachunki bankowe, usługi pośrednictwa finansowego,
transfer elektroniczny środków finansowych, emisja pieniądza elek‑
tronicznego, generowanie informacji elektronicznej o przyjmowa‑
nych i przekazywanych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachun‑
kowe, usługi świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe
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świadczone za pomocą terminali i komputerów, w tym komputerów
kasowych, związane z przyjmowaniem, przekazywaniem i rozlicza‑
niem płatności dokonywanych z dołu i z góry za usługi, energię i to‑
wary, doładowania telefonów komórkowych, spłaty ratalne, usługi
ściągania należności za czynsz, wykonywanie i pośrednictwo w reali‑
zowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą,
usługi dotyczące doładowania telefonów komórkowych w systemie
przedpłaty (pre‑paid) i opartych o kod, usługi związane z dokonywa‑
niem płatności on‑line za czynsz, prąd, gaz, wodę, telefon, 38 łącz‑
ność poprzez terminale komputerowe, łączność przez sieć światło‑
wodów, komputerowe przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową
za pomocą telekomunikacji, telefoniczne przyjmowanie zleceń, te‑
lekomunikacja – sprzedaż jednostek uprawniających do korzystania
z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłatowym, przekazy‑
wanie skonwertowanych dokumentów płatniczych na formę elek‑
troniczną drogą elektroniczną do płatnika, zlecenia przywoławcze,
42 administrowanie stronami komputerowymi, sieciowymi, analizy
systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu kompu‑
terowego, instalacje, projektowanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, komputerowe odzyskiwanie danych, programo‑
wanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, w tym
konwersja dokumentów płatniczych na formę elektroniczną.

(111) 309181
(220) 2017 09 18
(210) 476619
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA GARWOLIN,
Wola Rębkowska, PL.
(540) OSM GARWOLIN
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty mlecz‑
ne, mleko w proszku, zsiadłe mleko, napoje i koktajle mleczne, ma‑
ślanka, serwatka, jogurty, kefiry, śmietana, sery i serki twarogowe,
twarde i miękkie, wędzone, śmietankowe, pleśniowe, topione, mie‑
szane, dojrzewające, substytuty serów, ser biały, ser przetworzony,
ser starty, sery z ziołami i przyprawami, napoje zawierające bakterie
kwasu mlekowego, masło, margaryna, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 309182
(220) 2017 09 21
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) moje doładowania
(540)

(210) 476738

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, znaków optycz‑
nych, dane na nośnikach optycznych, publikacje elektroniczne,
urządzenia do fakturowania, aparatura do przetwarzania informa‑
cji, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, kasy rejestrujące, pa‑
mięci komputerowe, programy komputerowe, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, maszyny księgujące, liczące, sumujące, modemy, urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, 36 operacje i transakcje finanso‑
we, pośrednictwo i usługi finansowe, pośrednictwo w przyjmowaniu
wpłat na rachunki bankowe lub wypłat z rachunku bankowego, usłu‑
gi pośrednictwa finansowego, transfer elektroniczny środków finan‑
sowych, generowanie informacji elektronicznej o przyjmowanych
i przekazywanych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe,
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usługi świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świad‑
czone za pomocą terminali i komputerów, w tym komputerów kaso‑
wych, związane z przyjmowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem
płatności dokonywanych z dołu i z góry za usługi, energię i towary,
doładowania telefonów komórkowych, spłaty ratalne, usługi ściąga‑
nia należności za czynsz, wykonywanie i pośrednictwo w realizowa‑
niu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i za granicą, usługi
dotyczące doładowania telefonów komórkowych w systemie przed‑
płaty (pre‑paid) i opartych o kod, usługi związane z dokonywaniem
płatności on‑line za czynsz, prąd, gaz, wodę, telefon.

(111) 309183
(220) 2017 09 21
(210) 476750
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 11
(732) KYDRYŃSKI MARCIN, Warszawa, PL.; ŁYSZKIEWICZ PIOTR
CEZARY, Gdynia, PL.
(540) SIESTA FESTIVAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 02.01.08, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka, usługi rozrywkowe świadczone przez arty‑
stów scenicznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi
festiwali muzycznych, prowadzenie festiwali filmowych, widowiska
muzyczne, organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie
pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, organizacja występów rozryw‑
kowych na żywo.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 309184
(220) 2017 09 21
(210) 476755
(151) 2018 03 29
(441) 2017 11 27
(732) ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ROCKET WHEY
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty die‑
tetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety do
celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki
wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów
zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz‑
niczych, dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania,
35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożli‑
wiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurto‑
wych i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi, odzie‑
żowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlo‑
wych, usługi agencji importowo‑eksportowej, informacje handlowe
i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(111) 309185
(220) 2017 09 21
(210) 476757
(151) 2018 03 29
(441) 2017 11 27
(732) ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIONEA
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie
herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie
czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, lody.
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(111) 309186
(220) 2017 09 21
(210) 476761
(151) 2018 03 29
(441) 2017 11 27
(732) ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ROCKET PUMP
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty die‑
tetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety do
celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki
wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów
zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz‑
niczych, dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania,
35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożli‑
wiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurto‑
wych i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi, odzie‑
żowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlo‑
wych, usługi agencji importowo‑eksportowej, informacje handlowe
i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(111) 309187
(220) 2017 09 22
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HAMMARE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.

(210) 476789

(111) 309188
(220) 2017 09 25
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) FAGUM‑STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łuków, PL.
(540) F
(540)

(210) 476856

Kolor znaku: zielony
(531) 26.13.25, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 9 obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promie‑
niowaniem i ogniem, 25 buty, w szczególności sznurowane, spor‑
towe, za kostkę, filcowe (walonki), obuwie, botki, kalosze, półbuty,
śniegowce, obcasy, podeszwy butów, cholewki do obuwia, antypo‑
ślizgowe akcesoria do obuwia, napiętki do obuwia, kombinezony.
(111) 309189
(220) 2017 09 25
(210) 476858
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) FAGUM‑STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łuków, PL.
(540) FAGUM
(510), (511) 9 obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promie‑
niowaniem i ogniem, 25 buty, w szczególności sznurowane, spor‑
towe, za kostkę, filcowe (walonki), obuwie, botki, kalosze, półbuty,
śniegowce, obcasy, podeszwy butów, cholewki do obuwia, antypo‑
ślizgowe akcesoria do obuwia, napiętki do obuwia, kombinezony.
(111) 309190
(220) 2017 09 26
(210) 476889
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO PORTFEL DIAMENTOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
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telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(111) 309191
(220) 2017 09 26
(210) 476896
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO FUNDUSZ DIAMENTOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
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bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(111) 309192
(220) 2017 09 26
(210) 476899
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 11
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO PORTFEL RUBINOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
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kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(111) 309193
(220) 2017 09 26
(210) 476900
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 11
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO PORTFEL SZMARAGDOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
(111) 309194
(220) 2017 09 26
(210) 476904
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 11
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO FUNDUSZ BURSZTYNOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
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kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(111) 309195
(220) 2017 09 26
(210) 476905
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO FUNDUSZ SZAFIROWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
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fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(111) 309196
(220) 2017 09 26
(210) 476906
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO PORTFELE MODELOWE
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
(111) 309197
(220) 2017 09 26
(210) 476907
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO FUNDUSZ RUBINOWY
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(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(111) 309198
(220) 2017 09 26
(210) 476908
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO BURSZTYNOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso‑
wych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredyto‑
wych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w za‑
kresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży‑
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi broker‑
skie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
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dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne..

(111) 309199
(220) 2017 09 26
(210) 476909
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO SZAFIROWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków ban‑
kowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych,
usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu
kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych
dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez ter‑
minale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów
i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania
komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubez‑
pieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe,
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi
powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie fundu‑
szami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami,
tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania
portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym
i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi admini‑
strowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa,
informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, le‑
asing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa miesz‑
kaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie
majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nierucho‑
mości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednic‑
two w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji,
usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obli‑
gacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doła‑
dowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid),
zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i eme‑
rytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi
związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami warto‑
ściowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie pa‑
pierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach
papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania
informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
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finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej
dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kultu‑
ralnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społecz‑
ne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(111) 309200
(220) 2017 09 26
(210) 476921
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) AUGUSTYN DARIUSZ BEST TRANS, Mikołów, PL.
(540) EKOPAL
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich
mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, deta‑
liczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla kamiennego, brykie‑
tów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie
reklamy, promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w za‑
kresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, gromadzenie w jednym
miejscu towarów w celach eksploatacyjnych i sprzedaży, 39 dystry‑
bucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów
oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojem‑
niki zwłaszcza worki.
(111) 309201
(220) 2017 09 27
(210) 476980
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) RISANA MULTIGRANO
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, warzywa i owoce liofilizowane, warzywa i owoce w pusz‑
kach, produkty z suszonych owoców, produkty z suszonych warzyw,
orzechy jadalne, orzechy suszone, orzechy preparowane, orzechy
mielone, migdały przetworzone, nasiona jadalne, jadalne nasiona sło‑
necznika, jadalne nasiona dyni, nasiona przetworzone, przetworzone
nasiona dyni, przetworzone nasiona słonecznika, fasola, groch łuska‑
ny, soczewica, soja przetworzona, przekąski na bazie kokosu, przekąski
na bazie orzechów, w tym przekąski na bazie suszonych orzechów lub
nasion, przekąski i chipsy na bazie owoców, w tym przekąski i chipsy
na bazie suszonych owoców, przekąski z owoców kandyzowanych,
chipsy owocowe, przekąski i chipsy na bazie warzyw, chipsy warzyw‑
ne, przekąski na bazie kukurydzy inne niż słodycze, przekąski na ba‑
zie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane o obniżonej zawartości tłuszczu, mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców, warzyw lub przetworzo‑
nych orzechów, przekąski na bazie owoców, warzyw, orzechów lub
nasion z upraw ekologicznych, 30 produkty zbożowe, mąka i produkty
mączne, zboża przetworzone, suszone ziarna pełnego zboża, pszeni‑
ca preparowana i inne zboża preparowane, płatki zbożowe, owsianka,
chrupki ze zbóż, chrupki kukurydziane, mieszanki spożywcze składa‑
jące się z płatków zbożowych i suszonych owoców (muesli), muesli
zawierające ryż, batoniki muesli, desery muesli, przekąski wytwarzane
z muesli, ryż, mieszanki ryżu, ryż preparowany, komosa ryżowa prze‑
tworzona, budyń ryżowy, dania liofilizowane, których głównym skład‑
nikiem jest ryż, przekąski na bazie ryżu, kasze, w tym kasza jęczmien‑
na, kasza owsiana, kasze pszenne, mieszanki kasz, wyroby piekarnicze,
wafle zbożowe, wafle ryżowe, przekąski i chipsy na bazie zbóż, pie‑
czywo, pieczywo chrupkie, pieczywo lekkie, pieczywo ekstrudowane,
pieczywo koekstrudowane, batoniki zawierające mieszankę ziaren,
orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony zbożowe,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, przekąski sezamowe, prażone
i mielone ziarna sezamu (przyprawy), chleb, chleb bezdrożdżowy, ta‑
bule (sałatka z kuskus), 31 zboża nieprzetworzone, jadalne siemię lnia‑
ne nieprzetworzone, nieprzetworzona komosa ryżowa, otręby zbożo‑
we, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa,
rośliny strączkowe, nasiona, słód.
(111) 309202
(220) 2017 09 27
(210) 477004
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) MODZELEWSKI TOMASZ MELTOM DROGERIE STARS,
Warszawa, PL.
(540) Clavier
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 rzęsy, sztuczne rzęsy, kępki rzęs, kosmetyki do rzęs,
kleje do mocowania sztucznych rzęs, farba do rzęs, kosmetyki, ko‑
smetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
lakiery do paznokci, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, środ‑
ki do usuwania lakierów, sztuczne paznokcie, brokat do paznokci,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do polerowania, pilnicz‑
ki kartonowe, zestawy kosmetyków, 11 lampy słoneczne, lampy do
paznokci, lampy kwarcowe ultrafioletowe do celów kosmetycznych,
lampy do celów kosmetycznych, urządzenia do naświetlania ultra‑
fioletem, lampy na podczerwień do celów kosmetycznych, lampy
UV nie do celów medycznych, urządzenia do opalania się, 21 przy‑
bory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, przyrządy
ręczne do nakładania kosmetyków, pędzle kosmetyczne, pędzelki
do makijażu, pędzelki do ust, pędzelki do eyelinerów, kosmetyczki
(wyposażone), przybory do celów kosmetycznych, grzebyki do rzęs,
szczoteczki do rzęs.
(111) 309203
(220) 2017 12 15
(210) 480195
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) BUCZKOWSKI TOMASZ MIKROBEST, Poznań, PL.
(540) MikroBest
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 9 elektryczne lub elektroniczne czujniki poziomu cieczy,
zwłaszcza cieczy przewodzących, elektroniczne przekaźniki czasów,
urządzenia do nadzoru napięcia w układach trójfazowych: części do
urządzeń do nadzoru napięcia w układach trójfazowych, 35 sprze‑
daż podzespołów, części urządzeń i przyrządów optycznych, wa‑
gowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń
i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, stre‑
rowania i regulacji energii elektrycznej, osprzętu do przetwarzania
danych stosowanych w automatyce, sprzedaż podzespołów i części
do maszyn, obrabiarek, silników, mechanizmów sprzęgania i napę‑
du, elektrycznych maszyn stosowanych w automatyce, dystrybucja
podzespołów i części urządzeń i przyrządów optycznych, wago‑
wych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przy‑
rządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, osprzętu do przetwarzania danych
stosowanych w automatyce, dystrybucja podzespołów i części do
maszyn, obrabiarek, silników, mechanizmów sprzęgania i napędu,
elektrycznych maszyn stosowanych w automatyce, sprzedaż w In‑
ternecie podzespołów, części urządzeń i przyrządów optycznych,
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń
i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, ste‑
rowania i regulacji energii elektrycznej, osprzętu do przetwarzania
danych stosowanych w automatyce, sprzedaż podzespołów i części
do maszyn, obrabiarek, silników, mechanizmów sprzęgania i napę‑
du, elektrycznych maszyn stosowanych w automatyce.
(111) 309204
(220) 2015 01 23
(210) 438031
(151) 2018 04 27
(441) 2015 05 11
(732) SKRZYPCZAK MARCIN PIGMENTO, Plewiska, PL.
(540) pigmento
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, fioletowy, czerwony,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty, jasnozielony, zielony,
ciemnozielony, jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26.03.03, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 40 usługi w zakresie druku, usługi poligraficzne, druko‑
wanie, druk offsetowy, fotoskłady.

(111) 309205
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 23
(441) 2016 09 26
(732) PIRGA MARIA, Warszawa, PL.
(540) RobimyTV.pl SKLEP VIDEO FOTO DSLR
(540)

(210) 459649

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, czarny, biały, żółty,
czerwony, niebieski, zielony, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.25, 16.01.04, 16.01.05
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów, wypo‑
życzanie maszyn i urządzeń dla biura, badanie rynku, badania opinii
publicznej, powielanie dokumentów, badania w dziedzinie działal‑
ności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal‑
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go‑
spodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym lub przemysłowym,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, projektowanie
jako pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza‑
nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, reklama radiowa, reklama telewizyjna, wypo‑
życzanie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publi‑
kacja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy prasowe, reklama
billboardowa, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklamy korespondencyjne, wynajmowanie nośników reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, orga‑
nizacja wystawy w celach handlowych lub reklamowych, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kreowanie wizerunku
firmy, sortowanie danych w bazach komputerowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie pli‑
kami, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, prowadzenie ksiąg, rachunkowość, fak‑
turowanie, usługi doradztwa handlowego świadczone na zasadach
outsourcingu, weryfikacja rachunków, przygotowywanie listy płac,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, analiza kosztów, public re‑
lations, agencje public relations, informacja handlowa, sprzedaż: ak‑
cesoriów do cyfrowych lustrzanek pełnoklatkowych, wideo, kamer,
aparatów fotograficznych DSLR (Digital Single Lens Reflex Camera
‑cyfrowa lustrzanka pełnoklatkowa), akumulatorów, ładowarek, sta‑
bilizatorów, statywów, obiektywów, adapterów, monitorów nakame‑
rowych, nośników pamięci (dysków, rekorderów, kart pamięci, kaset),
filtrów (kołowych, prostokątnych), mikrofonów, słuchawek, kabli,
przewodów, pokrowców, walizek, kranów kamerowych, toreb, 36 in‑
formacje bankowe, operacje bankowe, biura informacji kredytowej,
usługi finansowe, transfer elektroniczny kapitału, kredytowanie pod
zastaw, kredyty ratalne, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą
ratalną, 41 edukacja w zakresie obsługi urządzeń do nagrywania
filmów, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie mate‑
riałów do publikacji, kształcenie praktyczne, nauczanie, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów, koncertów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, publikacje elektroniczne on‑line
książek i periodyków, usługi komponowania układu graficznego
publikacji, inne niż do celów reklamowych, 45 badania prawne, do‑
radztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własno‑
ści intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi
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nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi.

(111) 309206
(220) 2016 10 28
(210) 463283
(151) 2018 04 12
(441) 2017 10 09
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir, TR.
(540) ETi CRAX Sticks
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, jasnobrązowy, niebieski,
czarny
(531) 08.03.08, 08.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 krakersy.
(111) 309207
(220) 2016 12 28
(210) 465746
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 06
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Litorsal Biegunka i wracasz do życia!
(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) 309208
(220) 2016 12 30
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) BA MAGDALENA, Nowa Wieś, PL.
(540) BA BANERKA
(540)

(210) 465809

(531) 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia.
(111) 309209
(220) 2017 02 10
(210) 467399
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ALTMBA
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kom‑
paktowe (audio‑wideo), dyski kompaktowe (CD‑ROM‑y), publikacje
elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z wyłącze‑
niem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do osza‑
cowywania dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych
dawek napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych przez
osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma (periodyki),
formularze (blankiety, druki) książki, materiały do nauczania mate‑
riały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki plakaty,
plansze, publikacje, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcy‑
densowe, wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane
prezentujące w dowolnym układzie informacje wybrane według do‑
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wolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo
zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia), nauczanie,
instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publika‑
cji, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja i prowadzenie
dydaktyki i nauczania‑także drogą elektroniczną (e‑learning), publi‑
kacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie tek‑
stów (innych niż teksty reklamowe), pisanie tekstów, udostępnianie
publikacji elektronicznych on‑line, nie do pobierania z sieci kompu‑
terowych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, organizowanie i obsługa zjazdów, wszystkie wyżej wy‑
mienione usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

(111) 309210
(220) 2017 02 10
(210) 467400
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PIMP MY BUSINESS
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kom‑
paktowe (audio‑wideo), dyski kompaktowe (CD‑ROM‑y), publikacje
elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z wyłącze‑
niem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do osza‑
cowywania dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych
dawek napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych przez
osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma (periodyki),
formularze (blankiety, druki) książki, materiały do nauczania mate‑
riały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki plakaty,
plansze, publikacje, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcy‑
densowe, wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane
prezentujące w dowolnym układzie informacje wybrane według do‑
wolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo
zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia), nauczanie,
instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publika‑
cji, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja i prowadzenie
dydaktyki i nauczania‑także drogą elektroniczną (e‑learning), publi‑
kacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie tek‑
stów (innych niż teksty reklamowe), pisanie tekstów, udostępnianie
publikacji elektronicznych on‑line, nie do pobierania z sieci kompu‑
terowych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, organizowanie i obsługa zjazdów, wszystkie wyżej wy‑
mienione usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
(111) 309211
(220) 2017 03 11
(151) 2018 05 02
(441) 2017 10 30
(732) WYPYCH PIOTR, Komorów, PL.
(540) Ł Łańcut BROWAR
(540)

(210) 468728

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.22
(510), (511) 32 piwo.
(111) 309212
(220) 2017 03 29
(210) 469678
(151) 2018 04 04
(441) 2017 07 10
(732) P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) MONTE
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki
dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, wózki na zakupy,
wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub cztero‑
kołowe, przyczepy jako pojazdy, przyczepki do przewożenia dzieci,
koła do pojazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako
sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów, w tym do wóz‑
ków dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria
do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki
bagażowe do pojazdów, w tym do wózków dziecięcych i rowerów,
siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe
przeciwdeszczowe i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokry‑
cia wózków dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki bezpie‑
czeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeń‑
stwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do
wózków dziecięcych, 35 agencje importowo‑eksportowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama on‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy
telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy
towarów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, wózków,
wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa
dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do
wózków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez
Internet.

(111) 309213
(220) 2017 08 24
(210) 475662
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 04
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOBRE GRONO
(510), (511) 33 alkoholowe ekstrakty owocowe, gruszecznik jako
wino, piquette jako wino z wytłoczyn winogronowych, wino.
(111) 309214
(220) 2017 08 24
(210) 475664
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 04
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NA SZLAKU SMAKU
(510), (511) 29 ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów i czosnku,
aloes spożywczy, alginiany do celów kulinarnych, nieżywe anchois,
białko do celów kulinarnych, bita śmietana, preparaty do produkcji
bulionu, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
guacamole jako pasta z awokado, hummus jako pasta z ciecierzycy,
ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady nie‑
żywe, jaja w proszku, kawior, kiszone warzywa jako kimchi, kompo‑
zycje owoców przetworzonych, krem na bazie masła, masło arachi‑
dowe, masło kakaowe, masło kokosowe jako olej kokosowy, migdały
mielone, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe,
mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko albuminowe, mleko
kokosowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów
kulinarnych, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, mleko z orzeszków ziemnych, na‑
siona przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone, oliwa
z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane
wodorosty, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orze‑
chy laskowe przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne
przetworzone, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny,
pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pyłki
kwiatowe jako żywność, rodzynki, skórki owocowe, smalec, śmieta‑
na na bazie warzyw, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok po‑
midorowy do gotowania, sos żurawinowy jako kompot, substytuty
mleka, tahini jako pasta z ziarna sezamowego, tofu, wiórki kokosowe,
wywar jako bulion, żelatyna, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do
ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, preparaty aroma‑
tyczne do żywności, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
preparaty usztywniające do bitej śmietany, chow‑chow jako przypra‑
wa, chutney jako ostry, gęsty sos, cukier, cukier palmowy, curry jako
przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako przyprawa,
czosnek mielony jako przyprawa, dodatki glutenowe do celów ku‑
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linarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne,
drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych,
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa,
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł
spożywczy, goździki jako przyprawa, imbir jako przyprawa, jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kakao, kapary,
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kurkuma,
kuskus jako kasza, lukier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrza‑
na, maltoza, marynaty, mięsne sosy, miód, mleczko pszczele, ocet,
ocet piwny, owies łuskany, papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka jako przyprawy, pasta migdałowa, pasta z soi
jako przyprawy, piccalilli jako marynowane warzywa w pikantnym
sosie musztardowym, pieprz, produkty wiążące do kiełbas, propolis,
proszek do pieczenia, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku do‑
mowego, proszki do sporządzania lodów, przetworzone nasiona do
użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy
smakowe jako sosy i marynaty, quiche, ryż, siemię lniane do celów
kulinarnych jako przyprawa, siemię lniane do użytku kulinarnego
jako przyprawa, skrobia do celów spożywczych, słód do celów spo‑
żywczych, słodziki naturalne, soda oczyszczona jako wodorowęglan
sodu do pieczenia, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
sól selerowa, sosy jako przyprawy, środki wiążące do lodów spożyw‑
czych, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa, szafran
jako przyprawa, wanilia jako aromat, wanilina jako aldehyd, substy‑
tut wanilii, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produk‑
tów spożywczych, ziarna sezamu jako przyprawy, ziele angielskie,
zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane jako przyprawy.

(111) 309215
(220) 2017 08 25
(210) 475795
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Warzywex
(510), (511) 29 kotlety na bazie grillowanych warzyw.
(111) 309216
(220) 2017 10 06
(210) 477368
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 11
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SensOlium
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 pre‑
paraty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla ludzi, leki do ce‑
lów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu
w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
środki opatrunkowe.
(111) 309217
(220) 2017 11 15
(210) 479009
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) KWAPISZEWSKI RADOSŁAW MARCIN, Warszawa, PL.
(540) SAIZANO
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, prowadzenie, przygotowywa‑
nie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych
w celach komercyjnych i reklamowych, reklama i usługi reklamowe,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi han‑
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produk‑
tach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów rekla‑
mowych i sprzedaży, usługi marketingowe, usługi reklamowe, w tym
reklama on‑line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
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z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzie‑
ży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(111) 309218
(220) 2017 11 21
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) SOLINEA
(540)

(210) 479232
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rowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, wyroby porcelanowe, wyroby szklane
dla gospodarstwa domowego, wino i napoje alkoholowe, marketing,
reklama, reklama internetowa, publikowanie tekstów o charakterze
reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych towarów obejmujących: artykuły gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, akcesoria
i przybory do przechowywania, rozlewania i konsumpcji wina, szklan‑
ki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, sprzęt i artykuły do
sprzątania i czyszczenia, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo‑
wego, wyroby porcelanowe, wyroby szklane dla gospodarstwa do‑
mowego, wino i napoje alkoholowe, organizowanie targów, wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, kosmetyki, preparaty do
mycia, mydła lecznicze, produkty perfumeryjne, saszetki zapachowe,
środki do szorowania, produkty toaletowe, 5 dietetyczne substan‑
cje przystosowane do celów leczniczych i medycznych, preparaty
farmaceutyczne, leki pomocnicze wspierające, zioła lecznicze i pre‑
paraty lecznicze z ziół, 35 agencje reklamowe, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, reklamy, prowadzenie hurtowni i/lub sklepów z artykułami
kosmetycznymi i toaletowymi, prowadzenie hurtowni i/lub sklepów
z wyrobami farmaceutycznymi, medycznymi i ortopedycznymi.

(111) 309222
(220) 2017 11 23
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) POMORSKI DARIUSZ, Santocko, PL.
(540)
(540)

(111) 309219
(220) 2017 11 21
(210) 479244
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) BISEWSKA BEATA, Bolszewo, PL.
(540) VARLESCA
(510), (511) 21 kubki, szklanki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 okulary, oprawy okularowe, soczewki kontaktowe, etui
na okulary, 44 usługi optyczne.

(111) 309220
(220) 2017 11 21
(210) 479267
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 27
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL.
(540) WEATHERGUARD
(510), (511) 2 farby, powłoki, pokosty, lakiery, rozcieńczalniki, sub‑
stancje barwiące, wszystkie jako dodatki do farb, pokostów i lakie‑
rów, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, prepa‑
raty gruntujące (w formie farb), bejce do drewna.
(111) 309221
(220) 2017 11 23
(210) 479319
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) STREFA WINA
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnofioletowy
(531) 05.07.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, nieprzetworzone
lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu‑
downictwie), przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne,
akcesoria i przybory do przechowywania, rozlewania i konsumpcji
wina: aeratory do wina, butelki, otwieracze do butelek, butle szklane,
degustatory do wina jako pipety, dzbanki na wino, elektryczne i nie‑
elektryczne korkociągi, karafki na wino, kieliszki do wina, otwieracze
do wina, pompki próżniowe do wina, stojaki na butelki z winem, wia‑
derka do chłodzenia wina, pojemniki kuchenne, pojemniki do użytku
domowego, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wyroby ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, wyroby porcelanowe, wyroby szklane dla
gospodarstwa domowego, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa,
wino, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednic‑
twem internetu (sprzedaż on‑line) towarów obejmujących: artykuły
gospodarstwa domowego, przybory kuchenne, przybory kuchenne
nieelektryczne, akcesoria i przybory do przechowywania, rozlewania
i konsumpcji wina, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria ba‑

(111) 309223
(220) 2017 11 24
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) COLLEGIUM DA VINCI, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 479325

(210) 479371

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 41 udzielanie informacji edukacyjnych on‑line z kom‑
puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, eduka‑
cja on‑line z komputerowej bazy danych lub za pomoc Internetu
czy ekstranetów, Informacja dotycząca edukacji udzielana on‑line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, usługi edukacyjne,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla
nauczycieli i dzieci, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowane‑
go nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, publika‑
cja materiałów edukacyjnych, publikacja tekstów edukacyjnych.
(111) 309224
(220) 2017 11 24
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) COLLEGIUM DA VINCI, Poznań, PL.
(540) ZAŁAP.PL
(540)

(210) 479372

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 udzielanie informacji edukacyjnych on‑line z kom‑
puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, eduka‑
cja on‑line z komputerowej bazy danych lub za pomoc Internetu
czy ekstranetów, informacja dotycząca edukacji udzielana on‑line
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z komputerowej bazy danych lub z Internetu, usługi edukacyjne,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla
nauczycieli i dzieci, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowane‑
go nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, publika‑
cja materiałów edukacyjnych, publikacja tekstów edukacyjnych.

(111) 309225
(220) 2017 11 24
(210) 479374
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) COLLEGIUM DA VINCI, Poznań, PL.
(540) załap.pl
(510), (511) 41 udzielanie informacji edukacyjnych online z kom‑
puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy
ekstranetów, informacja dotycząca edukacji udzielana online z kom‑
puterowej bazy danych lub z Internetu, usługi edukacyjne, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla na‑
uczycieli i dzieci, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego
nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja tekstów edukacyjnych.
(111) 309226
(220) 2017 11 27
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 15
(732) HEALTHUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AioCare
(540)
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sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie medycyny zaj‑
mującej się układem oddechowym, usługi rozwijania sprzętu kompu‑
terowego i oprogramowania komputerowego w zakresie medycyny
zajmującej się układem oddechowym, 44 usługi medyczne w zakresie
monitorowania funkcjonowania płuc pacjentów, udzielanie informa‑
cji w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, usługi
medyczne w dziedzinie inhalacji i pulmonologii, usługi telemedyczne,
wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 309227
(220) 2017 11 29
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 03
(732) KOPACKI ŁUKASZ, Felicja, PL.
(540) Pakano.pl PAPIER KAMIEŃ NOŻYCZKI
(540)

(210) 479523

(210) 479453

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe, sprawdza‑
jące, sygnalizacyjne i kontrolne do rozwijania i optymalizacji systemów
do terapii inhalacyjnej i diagnostyki układu oddechowego, aplikacje
do pobrania na smartfony do monitorowania funkcji układu oddecho‑
wego, aplikacje komputerowe do pobrania do monitorowania funkcji
układu oddechowego, aplikacje mobilne do pobrania do monitoro‑
wania funkcji układu oddechowego, oprogramowanie i aplikacje do
urządzeń przenośnych do monitorowania funkcji układu oddecho‑
wego, oprogramowanie komputerowe związane z monitorowaniem
funkcji układu oddechowego, oprogramowanie komputerowe do po‑
miaru i zapisu funkcjonowania płuc, oprogramowanie komputerowe
do sterowania urządzeniami medycznymi, komputery przystosowane
do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, elektroniczna aparatura
monitorująca, inna niż do celów medycznych, monitory oddechu
[niemedyczne], spirometry do użytku naukowego, powyższe towary
nie są związane z towarami stosowanymi do pielęgnacji zębów, w chi‑
rurgii stomatologicznej, ortodontycznej lub w laboratoriach stomato‑
logicznych, 10 aparaty i instrumenty medyczne związane z układem
oddechowym, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli związane
z układem oddechowym, towary do użytku w zakresie medycyny zaj‑
mującej się układem oddechowym, przyrządy do terapii oddechowej,
spirometry [aparatura medyczna], spirometry do badania czynności
płuc, aparatura do pomiaru, testowania i zapisu funkcjonowania płuc,
mierniki do przepływu wydychanego powietrza, urządzenia do po‑
miaru funkcjonowania płuc, urządzenia monitorujące oddychanie,
urządzenie do badania działania płuc do użytku medycznego, urzą‑
dzenia do kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazowej, urzą‑
dzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do bada‑
nia czynności płuc, nebulizatory do terapii oddechowej, inhalatory do
użytku medycznego, elektryczna aparatura i instrumenty medyczne
w zakresie inhalacji i pneumologii, elektryczna aparatura i instrumenty
medyczne do analizy, diagnozy i terapii w zakresie zaburzeń układu
oddechowego, w szczególności sprzęt do spirometrii i sprzęt do oksy‑
metrii, części i akcesoria do wymienionych towarów, w szczególności
zawory, czujniki przepływu, ustniki, pierścienie uszczelniające, powyż‑
sze towary nie są związane z towarami stosowanymi w pielęgnacji
zębów, w chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej lub w labora‑
toriach stomatologicznych, 42 projektowanie i opracowywanie me‑
dycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie
technologii medycznej, badania naukowe i przemysłowe w zakresie
inhalacji, pneumologii diagnostycznej i terapeutycznej, badania kli‑
niczne w dziedzinie chorób układu oddechowego, projektowanie

Kolor znaku: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony,
różowy, fioletowy, czarny
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki edukacyjne, edukacyjne gry elektroniczne,
zestawy do zabawy, artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki, 41 edu‑
kacja, edukacja przedszkolna, elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, nauka malowania, nauka
rysowania, organizowanie warsztatów, prowadzenie kursów in‑
struktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi
i dorosłych, publikacja materiałów edukacyjnych, świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
usługi edukacyjne w zakresie sztuki, zajęcia zorganizowane dla dzie‑
ci [rozrywka/edukacja].
(111) 309228
(220) 2017 11 30
(210) 479559
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) HOUSE OF FOOD D. SŁOMINSKI‑FABIŚ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Leszno, PL.
(540) Palce lizać
(540)

(531) 11.01.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i barowe, usługi kawiarni, sto‑
łówek, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi kateringowe.
(111) 309229
(220) 2017 11 30
(210) 479561
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(540) Bez wyrzutów sumienia!
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 kiełbasy, mięso i wędliny, przekąski na bazie mięsa,
przetworzone produkty mięsne.
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(111) 309230
(220) 2017 12 04
(210) 479723
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ROBIŃSKI MAKSYMILIAN HOOM, Gniezno, PL.
(540) hoom
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 lustra [meble], lustra łazienkowe, lustra ścienne, lu‑
stra [nieprzenośne], lustra z nadrukiem, szkło srebrzone [lustra], lu‑
stra (srebrzone szkło), lustra i lusterka stojące, lustra z elektrycznym
oświetleniem, lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie
obrotowe [psyche], stoły, stoły biurowe, stoły konferencyjne, stoły
toaletowe, stoły [meble], stoły piknikowe, stoły komputerowe, stoły
kuchenne, stoły marmurowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe, blaty
stołów, kontuary [stoły], stoły warsztatowe, biurka i stoły, stoły do
pracy, stoły do kartotek, stoły z kozłami, stoły kreślarskie [meble],
stoły do jadalni, stoły wystawowe [gabloty], stoły do pisania, stoły
do celów toaletowych, stoły z opuszczanym blatem, stoły na jednej
nodze, stoły warsztatowe z imadłem, niemetalowe, stoły do użytku
w ogrodach, stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe],
stoły przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w po‑
ruszaniu się, stołki obrotowe, stołki barowe, wysokie stołki [meble],
klękosiady [stołki‑klęczniki], taborety, podnóżki [taborety], taborety
łazienkowe, taborety ruchome [meble], taborety ze schodkiem, ta‑
boret podest [stopa słonia], taborety‑podesty [stopa słonia], tabore‑
ty ze schodkiem [meble], krzesła, krzesła składane, krzesła biurowe,
krzesła stołowe, krzesła obrotowe, krzesła bankietowe, ławy kawo‑
we, stoliki kawowe, konsole, stoły z betonu, stoły z drewna, krzesła
na kółkach, krzesła [fotele] biurowe, krzesła na jednej nodze, wysokie
krzesła dla dzieci, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, regały, regały
metalowe, regały składane, regały [meble], regały na gazety, regały
drewniane [meble], regały na rośliny, systemy półkowe [regały], półki
sklepowe [regały], regały do przechowywania, niemetalowe regały
magazynowe [meble], regały z metalu [meble], biblioteczki [regały
na książki], gondole sklepowe, niemetalowe [regały wielostronne],
regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały metalowe [sto‑
jaki z półkami], półki z krawędziami do regałów, pręty regałowe do
półek [niemetalowe], przemieszczalne metalowe regały do przecho‑
wywania [meble], regały niemetalowe [meble] do celów magazy‑
nowych, przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania
[meble], regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wy‑
stawowych, regały wystawowe do wystawiania towarów w celach
sprzedaży, szafy, szafy [meble], szafy z lustrami, szafy wnękowe, szafy
na dokumenty w postaci mebli.
(111) 309231
(220) 2017 12 04
(210) 479724
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ROBIŃSKI MAKSYMILIAN HOOM, Gniezno, PL.
(540) HOOM
(510), (511) 20 lustra [meble], lustra łazienkowe, lustra ścienne, lustra
[nieprzenośne], lustra z nadrukiem, szkło srebrzone [lustra], lustra (sre‑
brzone szkło), lustra i lusterka stojące, lustra z elektrycznym oświetle‑
niem, lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe
[psyche], stoły, stoły biurowe, stoły konferencyjne, stoły toaletowe,
stoły [meble], stoły piknikowe, stoły komputerowe, stoły kuchenne,
stoły marmurowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe, blaty stołów, kon‑
tuary [stoły], stoły warsztatowe, biurka i stoły, stoły do pracy, stoły do
kartotek, stoły z kozłami, stoły kreślarskie [meble], stoły do jadalni, sto‑
ły wystawowe [gabloty], stoły do pisania, stoły do celów toaletowych,
stoły z opuszczanym blatem, stoły na jednej nodze, stoły warsztatowe
z imadłem, niemetalowe, stoły do użytku w ogrodach, stoły łączone na
stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły przystosowane do użytku
przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, stołki obrotowe, stołki
barowe, wysokie stołki [meble], klękosiady [stołki‑klęczniki], taborety,
podnóżki [taborety], taborety łazienkowe, taborety ruchome [meble],
taborety ze schodkiem, taboret podest [stopa słonia], taborety‑podesty
[stopa słonia], taborety ze schodkiem [meble], krzesła, krzesła składane,
krzesła biurowe, krzesła stołowe, krzesła obrotowe, krzesła bankietowe,
ławy kawowe, stoliki kawowe, konsole, stoły z betonu, stoły z drewna,
krzesła na kółkach, krzesła [fotele] biurowe, krzesła na jednej nodze,
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wysokie krzesła dla dzieci, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, rega‑
ły, regały metalowe, regały składane, regały [meble], regały na gazety,
regały drewniane [meble], regały na rośliny, systemy półkowe [regały],
półki sklepowe [regały], regały do przechowywania, niemetalowe rega‑
ły magazynowe [meble], regały z metalu [meble], biblioteczki [regały na
książki], gondole sklepowe, niemetalowe [regały wielostronne], regały
metalowe (systemy półkowe) [meble], regały metalowe [stojaki z półka‑
mi], półki z krawędziami do regałów, pręty regałowe do półek [niemeta‑
lowe], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble],
regały niemetalowe [meble] do celów magazynowych, przemieszczalne
niemetalowe regały do przechowywania [meble], regały wystawowe do
prezentacji towarów w celach wystawowych, regały wystawowe do wy‑
stawiania towarów w celach sprzedaży, szafy, szafy [meble], szafy z lu‑
strami, szafy wnękowe, szafy na dokumenty w postaci mebli.

(111) 309232
(220) 2017 12 06
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) KIESZKOWSKI RAFAŁ AGRAF, Leszno, PL.
(540) MEXEN
(540)

(210) 479804

Kolor znaku: szary, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 11 baterie do urządzeń sanitarnych, deszczownice ką‑
pielowe, panele prysznicowe, brodziki, umywalki łazienkowe, bide‑
ty, ubikacje, deski sedesowe, natryski, prysznice, wanny łazienkowe,
zlewozmywaki kuchenne, grzejniki, kotły grzewcze, zasobniki ciepłej
wody, podgrzewacze wody.
(111) 309233
(220) 2017 12 08
(210) 479913
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) NIGELLUM
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielę‑
gnacji skóry, kremy kosmetyczne, 5 wyroby medyczne, środki nawil‑
żające do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, balsamy do użytku medycznego, maści do celów lecz‑
niczych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
(111) 309234
(220) 2017 12 08
(210) 479915
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) AQUASAL
(510), (511) 5 suplementy diety do użytku medycznego, dodatki
dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze
o przeznaczeniu medycznym, płyny nawadniające.
(111) 309235
(220) 2017 12 08
(210) 479924
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) ETHERICUM
(510), (511) 5 wyroby medyczne, żele do stosowania miejscowego
do użytku medycznego i terapeutycznego, żele przeciwbólowe,
środki przeciwbólowe, balsamy do użytku medycznego, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów medycznych.
(111) 309236
(220) 2017 12 09
(210) 479950
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) ZEG‑ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) CZAZ
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno‑sterujące,elektryczne
urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami produkcyjnymi, ochronniki przepięciowe,ograniczniki elek‑
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tryczne, przekaźniki elektryczne,przetworniki elektryczne, przyrządy
pomiarowe, reduktory elektryczne.

(111) 309237
(220) 2017 12 09
(210) 479951
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) Kac STOP
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety do użyt‑
ku medycznego, mineralne suplementy diety, dodatki dietetyczne
do użytku medycznego, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty witamino‑
we.
(111) 309238
(220) 2017 12 09
(210) 479952
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) ZIEMKIEWICZ ADRIAN LOKUMI, Warszawa, PL.
(540) Lokumi
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, czarny
(531) 07.01.24, 07.01.25, 26.04.03, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wycena i zarządza‑
nie nieruchomościami, agencje nieruchomości, organizowanie naj‑
mu nieruchomości na wynajem, organizowanie wynajmu mieszkań,
organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi konsultacyjne doty‑
czące nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, wyna‑
jem mieszkań, wynajem nieruchomości, zarządzanie portfelem nie‑
ruchomości.
(111) 309239
(220) 2017 12 13
(210) 480096
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ
I REKULTYWACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie Zdrój, PL.
(540) SÓL DĘBIEŃSKA
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, pomarańczowy
(531) 01.15.23, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 1 sól kamienna, sól kamienna [do odladzania], sól ku‑
chenna do konserwowania [inna niż artykuły spożywcze], 30 sól
spożywcza, sól stołowa, sól kuchenna, sól do konserwowania żyw‑
ności, sól, sól do konserwowania ryb, sól do peklowania żywności,
sól do prażonej kukurydzy, 31 lizawka (sól do lizania dla zwierząt),
sól dla bydła, 35 usługi sprzedaży detalicznej dla: sól kamienna, sól
kamienna [do odladzania], sól kuchenna do konserwowania [inna
niż artykuły spożywcze], sól spożywcza, sól stołowa, sól kuchenna,
sól do konserwowania żywności, sól, sól do konserwowania ryb, sól
do peklowania żywności, sól do prażonej kukurydzy, lizawka (sól do
lizania dla zwierząt), sól dla bydła, usługi handlu hurtowego zwią‑
zane z następującymi produktami: sól kamienna, sól kamienna [do
odladzania], sól kuchenna do konserwowania [inna niż artykuły spo‑
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żywcze], sól spożywcza, sól stołowa, sól kuchenna, sól do konserwo‑
wania żywności, sól, sól do konserwowania ryb, sól do peklowania
żywności, sól do prażonej kukurydzy, lizawka (sól do lizania dla zwie‑
rząt), sól dla bydła.

(111) 309240
(220) 2017 12 14
(210) 480124
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) BLEW DOMINIKA MEDIA AMBASADOR, Wrocław, PL.
(540) media ambassador
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do kom‑
puterów i elektronicznych urządzeń przenośnych, programy multi‑
medialne, publikacje elektroniczne przeznaczone do zapisu na kom‑
puterze i urządzeniach elektronicznych przenośnych, wydawnictwa
elektroniczne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia do od‑
twarzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i in‑
formacji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej, komputery
i urządzenia współpracujące z komputerami, telefony komórkowe,
tablety, odtwarzacze, audiobooki, e‑booki, 35 usługi konsultingo‑
we i doradcze w zakresie: organizowania, prowadzenia i zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
kadrowego i zarządzania przedsiębiorstwami, badania i ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, analizy
kosztów, prognozy ekonomiczne, badanie rynku, biznesplany, wyce‑
na przedsiębiorstw, dobór i rekrutacja personelu, usługi w zakresie
rachunkowości, zarządzanie zbiorami informatycznymi, dostarcza‑
nie informacji statystycznych dotyczących biznesu, doradztwo re‑
klamowe, projektowanie i programowanie kampanii reklamowych,
reklama osób trzecich w tym i reklama z wykorzystaniem Internetu,
usługi marketingowe poprzez Internet, 42 projektowanie syste‑
mów komputerowych, programowanie komputerowe, doradztwo
w zakresie oprogramowania, instalowanie i aktualizacja oprogra‑
mowania, wdrażanie i modernizacja oprogramowania i systemów
informatycznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, powielanie oprogramowania, badania naukowe, pra‑
ce badawczo‑rozwojowe, ekspertyzy naukowe i techniczne, opinie
i ekspertyzy prawne, opracowywanie projektów technicznych, eko‑
nomicznych i finansowych, analiza systemów komputerowych.
(111) 309241
(220) 2017 09 27
(210) 477005
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) MODZELEWSKI TOMASZ MELTOM DROGERIE STARS,
Warszawa, PL.
(540) Stars Colors
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 01.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 rzęsy, sztuczne rzęsy, kępki rzęs, kosmetyki do rzęs,
kleje do mocowania sztucznych rzęs, farba do rzęs, kosmetyki, ko‑
smetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
lakiery do paznokci, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, środ‑
ki do usuwania lakierów, sztuczne paznokcie, brokat do paznokci,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do polerowania, pilnicz‑
ki kartonowe, zestawy kosmetyków.
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(111) 309242
(220) 2017 09 28
(210) 477007
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) T‑Mobile USA, Inc., Bellevue, US.
(540) JUMP!
(510), (511) 35 prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz
sklepów internetowych oferujących bezprzewodowe urządzenia te‑
lekomunikacyjne, telefony bezprzewodowe i smartfony, komputery
przenośne, tablety, netbooki, laptopy, nadajniki radiowe skonfigu‑
rowane jako karta pamięci z łączem USB, sprzęt komputerowy, urzą‑
dzenia do bezprzewodowych punktów dostępu do światowej sieci
komputerowej (WAP), wzmacniacze sygnału sieci telekomunikacji
bezprzewodowej, modemy bezprzewodowe oraz związane z nimi
akcesoria, kodowane karty inteligentne zawierające oprogramowanie
używane do współdziałania z bezprzewodowymi urządzeniami tele‑
komunikacyjnymi oraz oprogramowanie do odpowiadania na kontakt
sygnałowy żądający identyfikacji klienta i informacji o koncie karty
pamięci, futerały na bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne,
żelowe pokrowce ochronne, wymienne panele przednie, zdejmowane
pokrywy tylne, przylepne pokrywy winylowe do bezprzewodowych
telefonów i smartfonów, pokrowce ochronne na wyświetlacze, prze‑
wody audio, przewody USB, adaptery i przewody do interfejsów mul‑
timedialnych wysokiej rozdzielczości (HDMI), adaptery do przewodo‑
wych i bezprzewodowych mikrofonów i słuchawek niewymagających
obsługi ręcznej, głośniki, słuchawki nauszne, słuchawki douszne, na‑
kładki na słuchawki douszne, baterie, ładowarki do baterii, ładowarki
samochodowe do baterii, ładowarki sieciowe, zasilacze do bezprzewo‑
dowych urządzeń telekomunikacyjnych, kabury zaciskowe na pasek,
stacje dokujące, uchwyty samochodowe, futerały na telefony komór‑
kowe i smartfony, prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz
sklepów internetowych oferujących karty z góry opłaconych usług
telekomunikacji bezprzewodowej, prowadzenie placówek sprzedaży
detalicznej oraz sklepów internetowych oferujących oprogramowa‑
nie komputerowe do stosowania na bezprzewodowych urządzeniach
telekomunikacyjnych, prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej
oraz sklepów internetowych oferujących pliki danych z zawartością
treści audio‑wizualnych i multimedialnych, w tym zawierającymi na‑
grania tekstu mówionego, muzykę, teledyski, dzwonki, filmy, wido‑
wiska, programy telewizyjne, grafikę, obrazy, fotografie oraz tapety,
36 usługi ubezpieczeniowe w zakresie urządzeń telekomunikacji
mobilnej, w tym świadczenie pisemnych ubezpieczeń majątkowych
w odniesieniu do wymiany urządzeń telekomunikacji mobilnej, świad‑
czenie obsługi gwarancyjnej oraz gwarancji rozszerzonej i przedłużo‑
nej w odniesieniu do wymiany i naprawy urządzeń telekomunikacji
mobilnej, usługi finansowe dotyczące finansowania zakupu, wymiany
oraz modernizacji sprzętu telekomunikacji mobilnej, 38 usługi łączno‑
ści za pomocą telefonii komórkowej, transmisja głosu, sygnału audio
i wideo oraz danych, tekstu, obrazów, muzyki i informacji za pośred‑
nictwem sieci telefonii komórkowej i Internetu, usługi telekomunikacji
komórkowej obejmujące dwukierunkową transmisję w czasie rzeczy‑
wistym głosu, sygnału audio i wideo oraz danych pomiędzy urządze‑
niami telekomunikacji bezprzewodowej, usługi telekomunikacyjne
telefonii bezprzewodowej obejmujące dostarczanie planów połączeń
telefonicznych, usługi w zakresie przesyłania wiadomości tekstowych
i multimedialnych, dostarczanie dostępu wielu użytkowników do glo‑
balnej sieci komputerowej, dostarczanie wsparcia technicznego w za‑
kresie korzystania z usług i urządzeń telefonii komórkowej.
(111) 309243
(220) 2017 09 28
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) T‑Mobile USA, Inc., Bellevue, US.
(540) JUMP!
(540)
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komputerowej (WAP), wzmacniacze sygnału sieci telekomunikacji
bezprzewodowej, modemy bezprzewodowe oraz związane z nimi
akcesoria, kodowane karty inteligentne zawierające oprogramowanie
używane do współdziałania z bezprzewodowymi urządzeniami tele‑
komunikacyjnymi oraz oprogramowanie do odpowiadania na kontakt
sygnałowy żądający identyfikacji klienta i informacji o koncie karty
pamięci, futerały na bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne,
żelowe pokrowce ochronne, wymienne panele przednie, zdejmowane
pokrywy tylne, przylepne pokrywy winylowe do bezprzewodowych
telefonów i smartfonów, pokrowce ochronne na wyświetlacze, prze‑
wody audio, przewody USB, adaptery i przewody do interfejsów mul‑
timedialnych wysokiej rozdzielczości (HDMl), adaptery do przewodo‑
wych i bezprzewodowych mikrofonów i słuchawek niewymagających
obsługi ręcznej, głośniki, słuchawki nauszne, słuchawki douszne, na‑
kładki na słuchawki douszne, baterie, ładowarki do baterii, ładowarki
samochodowe do baterii, ładowarki sieciowe, zasilacze do bezprzewo‑
dowych urządzeń telekomunikacyjnych, kabury zaciskowe na pasek,
stacje dokujące, uchwyty samochodowe, futerały na telefony komór‑
kowe i smartfony, prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz
sklepów internetowych oferujących karty z góry opłaconych usług
telekomunikacji bezprzewodowej, prowadzenie placówek sprzedaży
detalicznej oraz sklepów internetowych oferujących oprogramowa‑
nie komputerowe do stosowania na bezprzewodowych urządzeniach
telekomunikacyjnych, prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej
oraz sklepów internetowych oferujących pliki danych z zawartością
treści audio‑wizualnych i multimedialnych, w tym zawierającymi na‑
grania tekstu mówionego, muzykę, teledyski, dzwonki, filmy, wido‑
wiska, programy telewizyjne, grafikę, obrazy, fotografie oraz tapety,
36 usługi ubezpieczeniowe w zakresie urządzeń telekomunikacji
mobilnej, w tym świadczenie pisemnych ubezpieczeń majątkowych
w odniesieniu do wymiany urządzeń telekomunikacji mobilnej, świad‑
czenie obsługi gwarancyjnej oraz gwarancji rozszerzonej i przedłużo‑
nej w odniesieniu do wymiany i naprawy urządzeń telekomunikacji
mobilnej, usługi finansowe dotyczące finansowania zakupu, wymiany
oraz modernizacji sprzętu telekomunikacji mobilnej, 38 usługi łączno‑
ści za pomocą telefonii komórkowej, transmisja głosu, sygnału audio
i wideo oraz danych, tekstu, obrazów, muzyki i informacji za pośred‑
nictwem sieci telefonii komórkowej i Internetu, usługi telekomunikacji
komórkowej obejmujące dwukierunkową transmisję w czasie rzeczy‑
wistym głosu, sygnału audio i wideo oraz danych pomiędzy urządze‑
niami telekomunikacji bezprzewodowej, usługi telekomunikacyjne
telefonii bezprzewodowej obejmujące dostarczanie planów połączeń
telefonicznych, usługi w zakresie przesyłania wiadomości tekstowych
i multimedialnych, dostarczanie dostępu wielu użytkowników do glo‑
balnej sieci komputerowej, dostarczanie wsparcia technicznego w za‑
kresie korzystania z usług i urządzeń telefonii komórkowej.

(111) 309244
(220) 2017 10 02
(210) 477128
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 04
(732) RESTAURANT PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) PizzaPortal Klikasz i jesz
(540)

(210) 477018

(531) 24.17.04, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz
sklepów internetowych oferujących bezprzewodowe urządzenia te‑
lekomunikacyjne, telefony bezprzewodowe i smartfony, komputery
przenośne, tablety, netbooki, laptopy, nadajniki radiowe skonfigu‑
rowane jako karta pamięci z łączem USB, sprzęt komputerowy, urzą‑
dzenia do bezprzewodowych punktów dostępu do światowej sieci

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi w zakresie promocji handlu, usługi reklamowe i marketingowe,
reklama za pośrednictwem Internetu, prezentowanie produktów w In‑
ternecie i mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi handlu de‑
talicznego za pośrednictwem Internetu gotowych posiłków, napojów,
żywności, porównywanie cen dotyczących usług sprzedaży gotowych
posiłków, napojów, żywności, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, w tym przede wszystkim
z zakresu gastronomii, zapewnienie platformy internetowej umoż‑
liwiającej porównanie ofert restauracji, barów, kafeterii, usługa pro‑
wadzenia platformy internetowej do zamawiania posiłków, napojów,
żywności on‑line, telemarketing, sortowanie danych w bazach kompu‑
terowych, 39 dostawa gotowych posiłków, napojów, żywności, dosta‑
wa pizzy, dostarczanie towarów, w szczególności posiłków, napojów,
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żywności zamówionych przez Internet lub telefon, transport posiłków,
żywności, napojów, pakowanie gotowych posiłków, napojów, żywno‑
ści, usługi kurierskie, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne,
bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, przygotowywanie posiłków
i napojów, dokonywanie rezerwacji restauracji, posiłków, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, spersonalizowane usługi pla‑
nowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi ca‑
teringu, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, hotelach, hostelach, dokonywanie rezerwacji
sal konferencyjnych, balowych, bankietowych.

(111) 309245
(220) 2017 10 02
(210) 477131
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) GŁĘBOWSKI ADRIAN OPTIKAL PHU, Poznań, PL.
(540) SK ŚWIAT‑KRZESEŁ
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 krzesła, stoły, fotele.
(111) 309246
(220) 2017 10 02
(210) 477151
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 11
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d., Koprivnica, HR.
(540) BELOFLOW
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 309247
(220) 2017 10 02
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA VEGAN
(540)

(210) 477160

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(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, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 309248
(220) 2017 10 02
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) ANNIE ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIEM CO NOSZĘ
(540)

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 11.07.03, 27.05.01, 29.01.03

(210) 477167

3169

(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały biurowe, broszury,
plakaty, ulotki, kalendarze, katalogi, naklejki, drukowane materia‑
ły piśmienne, książki, reklamy drukowane, publikacje reklamowe,
publikacje edukacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, fiszki,
25 odzież, obuwie i nakrycia głowy oraz akcesoria do wymienionych
towarów, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne arty‑
kuły tekstylne, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi pisania
bloga, publikacje elektroniczne, publikacja treści na stronie interne‑
towej, pisanie i publikowanie tekstów, pisanie i publikowanie felieto‑
nów i artykułów, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
udostępnianie publikacji online, przeprowadzanie wywiadów, orga‑
nizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i wykładów, organizowanie
konferencji, wystaw i wernisaży, produkcja filmów, produkcja filmów
krótkometrażowych, produkcja filmów naukowych, udostępnianie
filmów krótkometrażowych i naukowych.

(111) 309249
(220) 2017 10 03
(210) 477170
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) MENTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) MENTOR
(510), (511) 35 reklama i marketing, promowanie usług ubezpiecze‑
niowych w imieniu osób trzecich, gromadzenie, na rzecz innych osób,
różnych usług ubezpieczeniowych w celu, umożliwienia klientom wy‑
godnego porównywania i kupowania tych usług, analizy prognoz eko‑
nomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, analiza
danych biznesowych, badania rynku i analizy biznesowe, opracowy‑
wanie sprawozdań i badań rynkowych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, prognozy i analizy
ekonomiczne, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, raporty i ba‑
dania rynkowe, audyty finansowe, audyt działalności gospodarczej,
doradztwo związane z audytem, organizowanie imprez, wystaw, tar‑
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sporto‑
wych [dla osób trzecich], usługi szacowania ryzyka w działalności go‑
spodarczej, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, 36 agencje ubezpieczenio‑
we, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy
i oceny ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, informacje
dotyczące reasekuracji, plany rentowe, pośrednictwo reasekuracyjne,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe usługi brokerskie,
udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczenio‑
wych, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczenio‑
wego, usługi aktuarialne, usługi doradcze i informacyjne dotyczące po‑
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi domu maklerskiego, usługi
gwarancyjne, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, zaspokajanie
roszczeń z tytułu umów reasekuracji, usługi w zakresie obligacji, fun‑
dusze emerytalne, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestycje
w fundusze powiernicze, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, za‑
rządzanie inwestycjami funduszy emerytalnych, zarządzanie portfela‑
mi ubezpieczeń, usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, usłu‑
gi reasekuracyjne, usługi brokerskie w zakresie kredytów, usługi
brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, pośrednictwo w zakre‑
sie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń in‑
nych niż na życie, telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, li‑
kwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia, usługi doradcze [finansowe]
świadczone na rzecz likwidatorów szkód, organizowanie funduszy na
cele dobroczynne, sponsorowanie działalności sportowej, sponsoro‑
wanie i patronat finansowy, usługi wyceny mienia i majątku, zarządza‑
nie ryzykiem ubezpieczeniowym, usługi oceny ryzyka finansowego,
usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, badania finansowe w dziedzinie
zarządzania ryzykiem, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
[finansowym], ocena strat ubezpieczeniowych, wyceny dla celów
ubezpieczeniowych, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, usłu‑
gi regulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, usługi
wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych,
prywatne ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe doty‑
czące funduszy emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
mienia, usługi ubezpieczenia medycznego świadczone na rzecz firm,
usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczeń
osobistych, usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycz‑
nych, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw,
ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia medyczne, ubez‑
pieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubez‑
pieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od od‑
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powiedzialności zawodowej, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenie
morskie, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenie dotyczące pojazdów,
ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie ryzyka
kredytowego, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia kredytów,
ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od
ryzyka terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenia od wypadków,
ubezpieczenia systemów antywłamaniowych, ubezpieczenie dla wła‑
ścicieli nieruchomości, ubezpieczenie indywidualne związane z zobo‑
wiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów,
ubezpieczenie od wydatków prawnych, ubezpieczenie od wypadków,
ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, usługi ubezpieczeń
domu, usługi ubezpieczeń na wypadek dożycia, usługi ubezpieczenio‑
we dla zabezpieczania zastawów hipotecznych, usługi ubezpieczenio‑
we dotyczące utraty własności osobistej, usługi ubezpieczeniowe od‑
noszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych, usługi
ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi ubezpiecze‑
niowe w zakresie zapewniania środków finansowych w nagłych wy‑
padkach, usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu, usługi ubezpie‑
czeniowe związane z firmami zajmującymi się zamówieniami
pocztowymi, usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywot‑
nim odszkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli majątku i od
nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczeniowe związane z pla‑
nowaniem awaryjnym, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą
własności osobistej, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongre‑
sów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole‑
nia], wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem sprzętu sporto‑
wego, usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia i sal gimna‑
stycznych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi doradcze
w zakresie organizowania imprez sportowych, udostępnianie obiek‑
tów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne
oraz programy z nagrodami, udostępnianie lodowisk, szkolenia w za‑
kresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, prowadzenie ośrod‑
ków sprawności fizycznej, organizowanie zawodów sportowych i im‑
prez sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, doradztwo w zakresie trenin‑
gu fizycznego, edukacja sportowa, fitness kluby, zajęcia sportowe i re‑
kreacyjne, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, kursy eduka‑
cyjne związane z ubezpieczeniami, 42 usługi w zakresie badań
technicznych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie
analizy danych technicznych, sporządzanie raportów technicznych,
nadzór i inspekcja techniczna, usługi w zakresie ekspertyz technolo‑
gicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting
i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projekto‑
wanie systemów informatycznych, opracowywanie, aktualizacja i kon‑
serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych,
instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputero‑
wego, usługi badawczo‑rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowe‑
go, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony inter‑
netowe, hosting serwerów, konfiguracja sieci komputerowych za
pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za
pomocą oprogramowania, przechowywanie danych elektronicznych,
przechowywanie danych online, tworzenie kopii zapasowych danych
elektronicznych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, wyna‑
jem oprogramowania i programów komputerowych, usługi przecho‑
wywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych da‑
nych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji
danych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, wypożyczanie sprzętu
komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie
zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony da‑
nych, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputero‑
wych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicz‑
nych, usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], świadczenie
usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do
komputerów i skomputeryzowanych transakcji, usługi w zakresie szy‑

Nr 8/2018

frowania i dekodowania danych, powielanie oprogramowania kompu‑
terowego, powielanie programów komputerowych, konwersja da‑
nych elektronicznych, kompresja cyfrowa komputerowych danych,
45 doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetar‑
gowe, badania prawne, doradztwo prawne, usługi dochodzeniowe
związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, sporządzanie ekspertyz
prawnych, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony,
usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, monitoring syste‑
mów bezpieczeństwa.

(111) 309250
(220) 2017 10 03
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) MENTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) M mentor
(540)

(210) 477172

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i marketing, promowanie usług ubezpiecze‑
niowych w imieniu osób trzecich, gromadzenie, na rzecz innych
osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu, umożliwienia klien‑
tom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, analizy pro‑
gnoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy
rynku, analiza danych biznesowych, badania rynku i analizy bizneso‑
we, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
prognozy i analizy ekonomiczne, przeprowadzanie wycen przedsię‑
biorstw, raporty i badania rynkowe, audyty finansowe, audyt działal‑
ności gospodarczej, doradztwo związane z audytem, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj‑
nych i reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre‑
sie obiektów sportowych [dla osób trzecich], usługi szacowania ryzy‑
ka w działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
36 agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpiecze‑
niowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, informacja
o ubezpieczeniach, informacje dotyczące reasekuracji, plany rento‑
we, pośrednictwo reasekuracyjne, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczeniowe usługi brokerskie, udzielanie informacji dotyczą‑
cych usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi agencji ubez‑
pieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi aktuarial‑
ne, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi domu maklerskiego, usługi gwarancyj‑
ne, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, zaspokajanie roszczeń
z tytułu umów reasekuracji, usługi w zakresie obligacji, fundusze
emerytalne, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestycje w fundu‑
sze powiernicze, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządza‑
nie inwestycjami funduszy emerytalnych, zarządzanie portfelami
ubezpieczeń, usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, usługi
reasekuracyjne, usługi brokerskie w zakresie kredytów, usługi bro‑
kerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych
niż na życie, telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, likwi‑
dacja szkód z tytułu ubezpieczenia, usługi doradcze [finansowe]
świadczone na rzecz likwidatorów szkód, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie działalności sportowej, spon‑
sorowanie i patronat finansowy, usługi wyceny mienia i majątku, za‑
rządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, usługi oceny ryzyka finan‑
sowego, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, badania finansowe
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, doradztwo w dziedzinie zarzą‑
dzania ryzykiem [finansowym], ocena strat ubezpieczeniowych, wy‑
ceny dla celów ubezpieczeniowych, regulowanie roszczeń ubezpie‑
czeniowych, usługi regulowania i zaspokajania roszczeń
ubezpieczeniowych, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania
roszczeń ubezpieczeniowych, prywatne ubezpieczenia zdrowotne,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczenia medycz‑
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nego świadczone na rzecz firm, usługi ubezpieczeń pojazdów mecha‑
nicznych, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe do
spłaty wydatków medycznych, ubezpieczenia bankowe, ubezpiecze‑
nia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia dotyczące własności, ubez‑
pieczenia medyczne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątko‑
we [nieruchomości], ubezpieczenia od odpowiedzialności osób
trzecich, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpie‑
czenia podróżne, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenia towarów,
ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubezpieczenia związane z mie‑
niem osobistym, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, ubezpieczenie
zdrowotne, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubez‑
pieczenia od pożaru, ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów
realizacji, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia systemów an‑
tywłamaniowych, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubez‑
pieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki,
ubezpieczenie od straty dokumentów, ubezpieczenie od wydatków
prawnych, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie wyposaże‑
nia nieruchomości, usługi ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń na
wypadek dożycia, usługi ubezpieczeniowe dla zabezpieczania zasta‑
wów hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące utraty wła‑
sności osobistej, usługi ubezpieczeniowe odnoszące się do odwoła‑
nych rezerwacji urlopowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie
ochrony kierowców, usługi ubezpieczeniowe w zakresie zapewnia‑
nia środków finansowych w nagłych wypadkach, usługi ubezpiecze‑
niowe w zakresie sportu, usługi ubezpieczeniowe związane z firma‑
mi zajmującymi się zamówieniami pocztowymi, usługi
ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowa‑
niem świadczone dla ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych
wypadków, usługi ubezpieczeniowe związane z planowaniem awa‑
ryjnym, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności oso‑
bistej, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen‑
cji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przy‑
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygoto‑
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wy‑
najmowanie obiektów sportowych, wynajem sprzętu sportowego,
usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia i sal gimnastycz‑
nych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi doradcze w zakre‑
sie organizowania imprez sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz pro‑
gramy z nagrodami, udostępnianie lodowisk, szkolenia w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, prowadzenie ośrodków
sprawności fizycznej, organizowanie zawodów sportowych i imprez
sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, doradztwo w zakresie tre‑
ningu fizycznego, edukacja sportowa, fitness kluby, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, kursy
edukacyjne związane z ubezpieczeniami, 42 usługi w zakresie badań
technicznych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakre‑
sie analizy danych technicznych, sporządzanie raportów technicz‑
nych, nadzór i inspekcja techniczna, usługi w zakresie ekspertyz
technologicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulep‑
szanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworze‑
nie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie systemów informatycznych, opracowywa‑
nie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania kompu‑
terowego i baz danych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulep‑
szanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz‑
budowy sprzętu komputerowego, usługi badawczo‑rozwojowe do‑
tyczące sprzętu komputerowego, hosting i wynajmowanie prze‑
strzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting serwerów,
konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania,
konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania,
przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych
online, tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, udo‑
stępnienie wyszukiwarek internetowych, wynajem oprogramowania
i programów komputerowych, usługi przechowywania danych elek‑
tronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przecho‑
wywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, zarządza‑
nie zasobami cyfrowymi, wypożyczanie sprzętu komputerowego
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi doradcze i infor‑
macyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla
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bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monito‑
ring systemów sieciowych, monitorowanie systemów komputero‑
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych,
opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych,
usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], świadczenie usług
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do kompu‑
terów i skomputeryzowanych transakcji, usługi w zakresie szyfrowa‑
nia i dekodowania danych, powielanie oprogramowania komputero‑
wego, powielanie programów komputerowych, konwersja danych
elektronicznych, kompresja cyfrowa komputerowych danych, 45 do‑
radztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
badania prawne, doradztwo prawne, usługi dochodzeniowe związa‑
ne z roszczeniami ubezpieczeniowymi, sporządzanie ekspertyz
prawnych, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony,
usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, monitoring sys‑
temów bezpieczeństwa.

(111) 309251
(220) 2017 10 03
(210) 477201
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) FUNDACJA DLA LUDZI, Częstochowa, PL.
(540) Wymiary posiadania
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie propagowania wie‑
dzy w obszarze kultury, oświaty i wychowania, opieki i pomocy
społecznej, psychologii i psychiatrii, organizowanie, prowadzenie
i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, zjaz‑
dów, szkoleń kursów, publikowanie książek i tekstów innych niż
teksty reklamowe, w szczególność dotyczących kultury, oświaty
i wychowania, opieki i pomocy społecznej, psychologii psychiatrii,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, nauczanie
korespondencyjne, informacja o edukacji, doradztwo zawodowe,
coaching w zakresie życia osobistego (doradztwo osobiste), wy‑
konywanie fotoreportaży, usługi klubowe w zakresie nauczania
lub doradztwa osobistego, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizacja zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych,
produkcja filmów, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowa‑
nie, realizacja, prowadzenie i obsługa imprez rozrywkowych, pro‑
wadzenie klubów i kółek zainteresowań w celach edukacyjnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie i prowadzenie kon‑
kursów edukacyjnych, kompetencyjnych, kształcenie praktyczne,
informacja o imprezach rozrywkowych, prowadzenie ośrodków
szkoleniowych, prowadzenie szkół, pracowni, bibliotek, 44 usłu‑
gi psychologiczne i psychiatryczne, usługi profilaktyki w zakresie
zdrowia psychicznego, badania psychologiczne i psychiatryczne,
doradztwo psychologiczne i psychiatryczne, konsultacje psycho‑
logiczne i psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne i psychia‑
tryczne, usługi w zakresie oceny psychologicznej i psychiatrycznej,
usługi w zakresie rehabilitacji psychologicznej z udziałem muzyki
i sztuki, usługi psychologiczne polegające na stymulacji rozwoju
intelektualnego pacjentów, wyżej wymienione także przy użyciu
nowych i niestandardowych metod.
(111) 309252
(220) 2017 10 03
(210) 477206
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) JULIAN COCHRAN FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) ONSTAGE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje zapewniające dostęp do muzyki
i koncertów, 41 udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, prezentacja koncertów muzycz‑
nych, udostępnianie koncertów muzycznych za pośrednictwem apli‑
kacji mobilnej.
(111) 309253
(220) 2017 10 03
(210) 477207
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) JULIAN COCHRAN FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) ONSTAGE
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(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje zapewniające dostęp do muzyki
i koncertów, 41 udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, prezentacja koncertów muzycz‑
nych, udostępnianie koncertów muzycznych za pośrednictwem apli‑
kacji mobilnej.
(111) 309254
(220) 2017 10 03
(210) 477214
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 11
(732) SZYPUŁA MARCIN, Kolbuszowa, PL.
(540) KOLBUSZ
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo jasno
pełne, produkty piwowarskie, drinki na bazie piwa, napoje na ba‑
zie piwa, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe
i soki owocowe, napoje warzywne, napoje zawierające głównie soki
owocowe, piwa smakowe, piwa bezalkoholowe, 35 usługi handlu
detalicznego i hurtowego w zakresie piwa, sprzedaż hurtowa lub
detaliczna: piwa słodowego, piwa pszenicznego, piwa jasnego
pełnego, produktów piwowarskich, drinków na bazie piwa, napo‑
jów na bazie piwa, napojów na bazie owoców i warzyw, napojów
owocowych i soków owocowych, napojów warzywnych, napojów
zawierających głownie soki owocowe, piwa smakowego, piwa bez‑
alkoholowego, piwa słodowego, usługi sprzedaży detalicznej za
pomocą katalogów w związku z piwem, dystrybucja: materiałów re‑
klamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja reklam,
ulotek reklamowych, ogłoszeń handlowych, broszur reklamowych,
ulotek promocyjnych, informacja marketingowa, marketing imprez
i wydarzeń, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, promowa‑
nie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez
promocyjnych, przygotowywanie materiałów reklamowych, roz‑
lepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych: ulotek, broszur i materiałów drukowanych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, usługi reklamowe w zakresie
promocji sprzedaży piwa, usługi reklamowe w zakresie promocji
sprzedaży napojów, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszech‑
nianie reklam poprzez Internet, wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i na‑
poje (w tym piwo).
(111) 309255
(220) 2017 10 03
(210) 477253
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) PHU KOSZAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kartuzy, PL.
(540) Koszałka‑Dobra rada, dobra cena
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
towarów, w tym: artykułów gospodarstwa domowego, zmecha‑
nizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo
‑telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu komputerowego,
materiałów budowlanych, urządzeń oraz elementów instalacji
elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, sanitarnej i wodnej, che‑
mii budowlanej, galanterii budowlanej, narzędzi, elektronarzędzi
i urządzeń do robót budowlanych, prac stolarskich, spawalni‑
czych, ślusarskich, malarsko‑lakierniczych, materiałów i elemen‑
tów wyposażenia wnętrz, sprzętu oświetleniowy wraz z akceso‑
riami, chemii gospodarczej, kosmetyków, sprzętu sportowego
i rekreacyjnego, 37 usługi budowlano‑ remontowe, wykonawstwo
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych
i wodnych, informacja budowlana, nadzór budowlany, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń elektrycznych i elek‑
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tronicznych, wynajmowanie maszyn i sprzętu budowlanego,
39 transport towarów pojazdami samochodowymi i innymi środ‑
kami komunikacji lądowej, pakowanie towarów, magazynowanie
i składowanie towarów, załadunek i wyładunek towarów, wynaj‑
mowanie pojazdów samochodowych i innych środków komunika‑
cji lądowej.

(111) 309256
(220) 2017 10 04
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) EDIPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) przyjaciel Pies DLA MIŁOŚNIKÓW PSÓW
(540)

(210) 477266

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, czasopisma, foldery, kalendarze, publikacje.
(111) 309257
(220) 2017 10 04
(210) 477280
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) SAWA LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WARSZAWSKA KANCELARIA ODSZKODOWAŃ
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 17.03.01, 17.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 badania prawne, usługi pomocy w sprawach spor‑
nych.
(111) 309258
(220) 2017 10 04
(210) 477281
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) GUZIŃSKI JAROSŁAW P.P.H. CAFE ROMA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) PARYŻ NOCĄ
(510), (511) 30 kawa.
(111) 309259
(220) 2017 10 04
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) EDIPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EDIPRESS wydawnictwo
(540)

(210) 477283

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, czasopisma, foldery, kalendarze, 35 reklama,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
(111) 309260
(151) 2018 03 27

(220) 2017 10 04
(441) 2017 12 11

(210) 477287
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(732) MIKULSKI PIOTR, Otwock, PL.
(540) Decolight
(540)

(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 01.01.02, 01.01.25, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy sto‑
jące, żyrandole, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji w związku następujących gru‑
pami towarów: wyposażenie domu, tkaniny, oświetlenie, dekoracje
świąteczne, przybory kuchenne.

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 06.03.20, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papierowe, materiały reklamowe, druki,
gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, ma‑
gazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte
w innych klasach, karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych
klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukoń‑
czone budynki z materiałów niemetalowych, 35 usługi w zakresie:
reklamy sprzedaży nieruchomości świadczone również on‑line,
prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla bu‑
downictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi orga‑
nizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzię‑
ciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przepro‑
wadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania
miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomo‑
ściami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lo‑
kalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam również w sieci online, usługi profesjonalnego
doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz pośred‑
nictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących
nieruchomości, usługi doradcze inwestora budowlanego w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowla‑
nych, doradztwo w administrowaniu działalnością gospodarczą
i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszka‑
niowym przez ich członków, usługi w zakresie sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 36 usługi w za‑
kresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich w aspekcie fi‑
nansowego planowania i nadzorowania nakładów finansowych na
realizację inwestycji, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych ma‑
jątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i po‑
wierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, usługi
rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wy‑
najmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpo‑
wiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie
projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncep‑
cji użytkowania nieruchomości, pośrednictwa w zawieraniu umów
sprzedaży nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni
handlowej i usługowej, zarządzania sprawami finansowymi i ubez‑
pieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi sporządzania
analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami w za‑
kresie projektów budowlanych, 37 usługi deweloperskie dotyczą‑
ce realizacji budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przed‑
sięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki,
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, wykonywania ro‑
bót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano‑mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzające‑
go projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania
inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadze‑
nia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi
doradztwa budowlanego, 39 usługi w zakresie: wynajmowania

(111) 309261
(220) 2017 10 05
(210) 477314
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) YUSUF KALESHA, YUSUF MONIKA CURRY KING SPÓŁKA
CYWILNA, Piaseczno, PL.
(540) Curry King Restauracja Indyjska
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
kafeterie [bufety], usługi restauracyjne, mobilne usługi cateringowe,
bary szybkiej obsługi [snack‑bary], stołówki, usługi barowe.
(111) 309262
(220) 2017 10 05
(210) 477315
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) WOLNIAK MARIUSZ INTERIM MANAGEMENT, Warszawa, PL.
(540) Interim Management
(540)

Kolor znaku: biały, szary, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 czasowe zarządzanie przedsiębiorstwami, 41 szkole‑
nie dorosłych.
(111) 309263
(220) 2017 10 05
(210) 477332
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) YUSUF KALESHA, YUSUF MONIKA CURRY KING SPÓŁKA
CYWILNA, Piaseczno, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, czerwony, pomarańczowy,
zielony, jasnozielony, żółty, czarny, biały, szary, beżowy
(531) 03.02.01, 03.02.25, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
kafeterie [bufety], usługi restauracyjne, mobilne usługi cateringowe,
bary szybkiej obsługi [snack‑bary], stołówki, usługi barowe.
(111) 309264
(220) 2017 10 06
(210) 477350
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OSIEDLE MIESZKANIOWE PORT ŻERAŃ
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garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazyno‑
wych, usługi parkingowe, 42 usługi projektowe w zakresie: budow‑
nictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz,
usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań,
sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów
architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów
geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów
podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania
ekspertyz inżynieryjnych, usługi w zakresie ochrony środowiska,
pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użyt‑
kowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajo‑
brazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(540)

(111) 309265
(220) 2017 10 06
(210) 477363
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) BURY
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, beżowy, ciemnoczerwony,
pomarańczowy, żółty, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, szary,
ciemnozielony, jasnozielony, zielony
(531) 05.03.11, 05.05.19, 05.07.06, 08.01.19, 08.01.22, 24.09.02,
24.09.09, 24.09.05, 19.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 309268
(220) 2017 10 06
(210) 477375
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy ORO CARAMEL WAFERS FLIS Happy
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.07.13, 05.07.21, 05.07.23, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 31 owoce świeże, warzywa świeże, banany, 35 usługi
agencji importowe‑eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, organizacja skupu owoców
i warzyw, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach
oraz za pośrednictwem strony internetowej owoców i warzyw, usługi
marketingowe, usługi promocji i reklamy żywności, wynajmowanie
nośników reklamowych, usługi związane z administracyjną obsłu‑
gą biura, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samo‑
chodowych, 36 usługi finansowe związane z udzielaniem kredytów
przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym, 37 usługi
serwisowania pojazdów, przegląd silników pojazdów, konserwacja
serwis i naprawa pojazdów, serwis i naprawa maszyn, 39 transport
lądowy, transport rurociągami, pakowanie i opakowywanie owoców
i warzyw, pakowanie owoców i warzyw do transportu oraz podczas
transportu, usługi transportu ładunków chłodniczych, magazynowa‑
nie ładunków chłodniczych, wynajmowanie powierzchni magazyno‑
wych, 40 usługi dojrzewalni bananów.
(111) 309266
(220) 2017 10 06
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy ORO CARAMEL WAFERS
(540)

(210) 477372

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, pomarańczowy, szary, czerwony, złoty, żółty,
ciemnozielony, jasnozielony, zielony
(531) 02.09.01, 05.03.07, 05.05.19, 05.07.06, 08.01.19, 08.01.22,
19.03.05, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 309269
(220) 2017 10 09
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) GRADOWSKA MONIKA, Twardogóra, PL.
(540) ideal kuchnie
(540)

(210) 477398

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, złoty, żółty
(531) 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

Kolor znaku: czarny, fioletowy, biały, szary
(531) 25.05.25, 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
42 usługi projektowania.

(111) 309267
(220) 2017 10 06
(210) 477374
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy MOKA COFFEE WAFERS FLIS Happy

(111) 309270
(220) 2017 10 09
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) KALEMBA HALINA BARS, Włoszakowice, PL.
(540) CHOCOLATE HILLS

(210) 477415
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(540)

(531) 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 30 czekolada, czekoladki, wyroby cukiernicze z czekola‑
dy, nadziewana czekolada, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni w za‑
kresie: czekolady, czekoladek, wyrobów cukierniczych z czekolady,
nadziewanej czekolady, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i de‑
talicznej, w tym poprzez Internet: czekolady, czekoladek, wyrobów
cukierniczych z czekolady, nadziewanej czekolady, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogod‑
nego obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednic‑
twem mediów elektronicznych, w tym Internetu: czekolady, czeko‑
ladek, wyrobów cukierniczych z czekolady, nadziewanej czekolady,
pośrednictwo handlowe, agencje informacji handlowej, organizo‑
wanie targów i wystaw w celach handlowych, agencje eksportowo
‑importowe.
(111) 309271
(220) 2017 10 09
(210) 477431
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) BATERIE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BPOWER
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.03, 26.01.16
(510), (511) 9 baterie, ogniwa i baterie elektryczne, baterie litowe,
baterie anodowe, baterie i ogniwa suche, baterie słoneczne, ba‑
terie galwaniczne, akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowe
‑kadmowe, akumulatory typu push‑on [wciskane], kwasomierze do
akumulatorów, ładowarki, urządzenia do ładowania, urządzenia do
testowania baterii, akumulatory elektryczne, akumulatory elektrycz‑
ne do pojazdów, amperomierze, baterie elektryczne do pojazdów,
gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwasomierze [are‑
ometry], prostowniki prądu elektrycznego, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, wol‑
tomierze.
(111) 309272
(220) 2017 10 09
(210) 477433
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) BATERIE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ECO FORCE
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.13.25
(510), (511) 9 baterie, ogniwa i baterie elektryczne, baterie litowe,
baterie anodowe, baterie i ogniwa suche, baterie słoneczne, ba‑
terie galwaniczne, akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowe
‑kadmowe, akumulatory typu push‑on [wciskane], kwasomierze do
akumulatorów, ładowarki, urządzenia do ładowania, urządzenia do
testowania baterii, akumulatory elektryczne, akumulatory elektrycz‑
ne do pojazdów, amperomierze, baterie elektryczne do pojazdów,
gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwasomierze [are‑
ometry], prostowniki prądu elektrycznego, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, wol‑
tomierze.

3175

(111) 309273
(220) 2017 10 09
(210) 477448
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) PIECHACZEK KRZYSZTOF WENINGER, Wodzisław Śląski, PL.
(540) W WENINGER POSTAW NA...
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 boazeria niemetalowa, drewno budowlane, deski,
drewno na profile, drzwi, ościeżnice nie metalowe, elementy wykoń‑
czeniowe budowlane niemetalowe, okładziny drewniane, stolarka
okienna niemetalowa, parkiety, panele podłogowe niemetalowe,
podłogi niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, profile nie me‑
talowe, listwy niemetalowe, systemy mocowania paneli podłogo‑
wych, podłogowe płytki niemetalowe, system mocowań mobilnych
w miejsce docelowe przy pomocy rzepów: listew przypodłogowych,
ościeżnic drzwiowych, ram i innych elementów wyposażenia wnętrz,
20 meble, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do
drzwi, okien, podkładki samoprzylepne na meble, zabezpieczające
przed zarysowaniem podłogi, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hur‑
towej w wyspecjalizowanych sklepach, sieciach sklepów detalicz‑
nych, hurtowniach oraz on‑line w sklepach internetowych: paneli
podłogowych, desek, elementów wykończeniowych, drzwi, okien,
mebli, elementów dekoratorskich wyposażenia wnętrz, materiałów
do pielęgnacji i konserwacji paneli podłogowych, systemów moco‑
wań mobilnych przy pomocy rzepów, doradztwo i pomoc w zakresie
prowadzenia, organizowania i zarządzania działalnością gospodar‑
czą (również na zasadach franczyzy) dotyczącą prowadzenia wyspe‑
cjalizowanych sklepów i sieci sklepów detalicznych z takimi towara‑
mi jak: boazeria niemetalowa, drewno budowlane, deski, drewno na
profile, drzwi, ościeżnice nie metalowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, okładziny drewniane, stolarka okienna
niemetalowa, parkiety, panele podłogowe niemetalowe, podłogi
niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, profile nie metalowe,
listwy niemetalowe, systemy mocowania paneli podłogowych, pod‑
łogowe płytki niemetalowe, system mocowań mobilnych w miejsce
docelowe przy pomocy rzepów: listew przypodłogowych, ościeżnic
drzwiowych, ram i innych elementów wyposażenia wnętrz, me‑
ble, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do drzwi,
okien, podkładki samoprzylepne na meble, zabezpieczające przed
zarysowaniem podłogi.
(111) 309274
(220) 2017 10 10
(210) 477492
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) MATUSIK RAFAŁ STARSKY LIVE SHOW, Nowy Sącz, PL.
(540) STARSKY live show
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.05
(510), (511) 41 wesołe miasteczka, obsługa wesołych miasteczek,
parki rozrywki, usługi w zakresie organizowania imprez okoliczno‑
ściowych, informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycz‑
nych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plene‑
rowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszelkich metod
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi wy‑
dawnicze, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze i reporterskie,
usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowa‑
nych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania
muzyki, wynajem sprzętu audio i wideo, wynajem sprzętu do projek‑
cji filmów, wynajem kinowego sprzętu do projekcji, wynajem sprzę‑
tu do użytku na imprezach sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo.
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(111) 309275
(220) 2017 10 10
(210) 477495
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) DUJAQUE JEREMI, Warszawa, PL.; SOSNOWSKI BARTOSZ,
Warszawa, PL.; BORKIET SŁAWOMIR WOJCIECH, Owczarnia, PL.
(540) Woolies & co.
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 03.04.11, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież dziecięca.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 309276
(220) 2017 10 11
(210) 477550
(151) 2018 03 26
(441) 2017 11 27
(732) KICZKO JAKUB, Białystok, PL.
(540) AUTOMATER
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, mianowicie opro‑
gramowanie komputerowe umożliwiające dokonywanie i przetwa‑
rzanie elektronicznych płatności, transfer funduszy i zakup produk‑
tów i usług do i od osób trzecich, 42 projektowanie i udoskonalanie
oprogramowania komputerowego do przetwarzania płatności elek‑
tronicznych, przetwarzania elektronicznych transferów funduszy
i zakupu produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie za po‑
średnictwem elektronicznych sieci łącznościowych.
(111) 309277
(220) 2017 10 11
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna, PL.
(540) NEVER EVER KAC
(540)

(210) 477584

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 14.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i chemiczno‑farmaceutyczne,
dietetyczna żywność, napoje i substancje przystosowane do celów
medycznych, kapsułki na lekarstwa i do celów farmaceutycznych, na‑
poje, napary i nalewki lecznicze, oleje i zioła lecznicze, leki pomocnicze
i wspierające do celów medycznych, maści i mazidła do celów farma‑
ceutycznych, mineralne dodatki do żywności, preparaty medyczne do
odchudzania, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, materiały
opatrunkowe, środki do oczyszczania i odświeżania powietrza, środ‑
ki przeciwbólowe i przeczyszczające, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, leki uspakajające i wzmacniające, preparaty wita‑
minowe, preparaty weterynaryjne, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
energetyczne, napoje izotoniczne, wody mineralne, wody gazowane,
napoje owocowe, soki owocowe, syropy, esencje i inne preparaty do
przyrządzania napojów, tabletki i proszki do przyrządzania napojów.
(111) 309278
(220) 2017 10 11
(210) 477591
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Fleet
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzuce‑
nie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, kar‑
ty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyj‑
ne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwo‑
dów scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogra‑
mowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współ‑
działanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do we‑
ryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane,
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, pro‑
gramy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe syste‑
mu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów da‑
nych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta
używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożli‑
wiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewo‑
dowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające do‑
stęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do ko‑
dowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy‑
wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób in‑
dywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne
terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, drukowany
materiał promocyjny, druki, materiały introligatorskie, materiały fo‑
tograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do mate‑
riałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczo‑
ne dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa‑
nia nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materia‑
ły papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnic‑
twa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury,
foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem apara‑
tów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administro‑
wanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne do‑
radztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzię‑
ciami gospodarczymi i handlowymi, zarządzanie flotą transportową,
zarządzanie flotą pojazdów, usługi audytorskie, usługi księgowe i ra‑
chunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowy‑
wanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi franszyzy,
usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo
‑eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów,
organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalno‑
ści gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usłu‑
gi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o dzia‑
łalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadro‑
wego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykony‑
wania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporzą‑
dzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie da‑
nych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sorto‑
wania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public
relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słow‑
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nych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za po‑
średnictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re‑
klamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu rekla‑
mowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektroniczny‑
mi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi mone‑
tarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe,
pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków
finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednic‑
twem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicz‑
nych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość te‑
lefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty
hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsu‑
mencki, finansowanie zakupów na raty, finansowanie leasingu pojaz‑
dów, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi po‑
średnictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja
należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wie‑
rzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy
emerytalno‑rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat
terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie
i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami warto‑
ściowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji
kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe,
usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem
na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami
wartościowymi, finansowe raporty, analizy i opracowania na zamó‑
wienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów
akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyj‑
nych, usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usłu‑
gi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta,
informacja finansowa, w tym usługi przygotowywania finansowych
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami
wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czyn‑
ności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usłu‑
gi gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwri‑
tingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papie‑
rów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń
z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych,
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz
i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe,
świadczenie usług konsultacyjno‑doradczych w sprawach finanso‑
wych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierni‑
czymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie fun‑
duszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie po‑
wierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek
uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczest‑
nictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidual‑
nych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa
funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na za‑
kup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem,
tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingo‑
we, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego,
akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat ter‑
minowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przepro‑
wadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagra‑
nicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji banko‑
wych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowa‑
nie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowa‑
nie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji fi‑
nansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
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przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia
samochodowe, doradztwo na rzecz likwidatora szkód, wycena akty‑
wów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierża‑
wy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamó‑
wienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lo‑
kali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe zwią‑
zane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierża‑
wą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwe‑
stycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
finansowanie zakupu maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rol‑
niczych, urządzeń produkcyjnych, sprzętu medycznego, organizo‑
wanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, le‑
asing urządzeń telekomunikacyjnych, leasing instalacji telekomuni‑
kacyjnych, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi
agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji,
przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilo‑
wanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, tele‑
wizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu
informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale
komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połą‑
czenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko‑
munikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania
dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usłu‑
gi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku
i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali interneto‑
wych, prowadzenie forum on‑line, usługi przydzielania dostępu do
portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi przesyłania da‑
nych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami fi‑
nansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie do‑
stępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na ryn‑
ku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunika‑
cyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej,
informacja o ww. usługach, 41 usługi wydawnicze, publikowanie tek‑
stów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czaso‑
pism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne
on‑line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wi‑
deo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań
audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organi‑
zowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, usługi naucza‑
nia, usługi kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie
sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych,
organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym‑
pozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wy‑
staw w celach sportowych, edukacyjno‑szkoleniowych oraz kultural‑
nych, informacja o ww. usługach, 42 leasing i wynajem programów
komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie,
utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie
oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia por‑
tali internetowych, ich konserwacja i hosting, usługi wykonywania
badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu kom‑
puterowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakre‑
sie komputerów, systemów komputerowych i programów kompute‑
rowych, konsulting w zakresie komputerów i programów kompute‑
rowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie
i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie progra‑
mów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do
użycia w komputerach i systemach, projektowanie oprogramowania
dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych
sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachun‑
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kowości, 45 doradztwo prawne, usługi prawne, udzielanie porad
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opi‑
nii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych,
zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzę‑
dami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządza‑
nia własnością intelektualną, licencjonowanie programów kompute‑
rowych i oprogramowania komputerowego.

(111) 309279
(220) 2017 10 12
(210) 477599
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) IKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica, PL.
(540) PAFARO
(510), (511) 12 rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria do
rowerów do przewożenia napojów, akcesoria do rowerów do prze‑
wożenia bagażu, siodełka rowerowe, torby rowerowe, pompki do
rowerów, łańcuchy rowerowe, dętki rowerowe, koła rowerowe, opo‑
ny rowerowe, klaksony rowerowe, podpórki rowerowe, nakładki na
pedały rowerowe, nakładki na szprychy rowerowe, 25 odzież dla ro‑
werzystów, buty do jazdy na rowerze.
(111) 309280
(220) 2017 10 13
(210) 477652
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) EPP PROPERTY MANAGEMENT‑GRUPA EPP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) EPP PROPERTY MANAGEMENT
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.04.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(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 pro‑
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe w tym: badania marketingowe, badania
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, kom‑
puterowe bazy danych (systematyzacja danych), komputerowe
zarządzanie plikami, koszty (analiza), księgowość, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów reklam,
broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkanio‑
wych, usługowych i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturo‑
wanie, handlowe wyceny, plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama
billboardowa, sekretarskie (usługi), wystawy (organizacja-) w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowe]
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 Usługi związa‑
ne z nieruchomościami: organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, wycena nieru‑
chomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, wynaj‑
mowanie magazynów w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary
szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ra‑
mach działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje
miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, nara‑
dy], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.
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(111) 309281
(220) 2017 10 13
(210) 477653
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) EPP FACILITY MANAGEMENT‑GRUPA EPP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) EPP FACILITY MANAGEMENT
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.04.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(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 pro‑
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe w tym: badania marketingowe, badania
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, kom‑
puterowe bazy danych (systematyzacja danych), komputerowe
zarządzanie plikami, koszty (analiza), księgowość, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów reklam,
broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkanio‑
wych, usługowych i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturo‑
wanie, handlowe wyceny, plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama
billboardowa, sekretarskie (usługi), wystawy (organizacja-) w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowe]
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 Usługi związa‑
ne z nieruchomościami: organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, wycena nieru‑
chomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, wynaj‑
mowanie magazynów w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary
szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ra‑
mach działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje
miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, nara‑
dy], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.
(111) 309282
(220) 2017 10 13
(210) 477656
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) EPP PROPERTY MANAGEMENT‑GRUPA EPP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) EPP PROPERTY MANAGEMENT
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.04.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(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 pro‑
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mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe w tym: badania marketingowe, badania
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, kom‑
puterowe bazy danych (systematyzacja danych), komputerowe
zarządzanie plikami, koszty (analiza), księgowość, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, reklam,
broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkanio‑
wych, usługowych i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturo‑
wanie, handlowe wyceny, plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama
billboardowi, sekretarskie (usługi), wystawy (organizacja-) w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 Usługi związa‑
ne z nieruchomościami, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, wycena nieru‑
chomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, wynaj‑
mowanie magazynów w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary
szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ra‑
mach działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje
miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, nara‑
dy], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.

(111) 309283
(220) 2017 10 13
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) NEWMARKET LLC, Ann Arbor, US.
(540) cr
(540)

(210) 477674

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością go‑
spodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 zarządzanie nieru‑
chomościami, 37 budownictwo, 43 usługi hotelowe, biura zakwate‑
rowania w hotelach, pensjonatach, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, usługi zakwaterowania studentów w pokojach na
terenie domów studenckich.
(111) 309284
(220) 2017 10 13
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 11
(732) NEWMARKET LLC, Ann Arbor, US.
(540) cr campus realty
(540)

(210) 477675

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.03.04
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością go‑
spodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 zarządzanie nie‑
ruchomościami, 37 budownictwo, 43 usługi hotelowe, biura zakwa‑
terowania [hotele, pensjonaty], wynajmowanie zakwaterowania na
pobyt czasowy, usługi zakwaterowania studentów w pokojach na
terenie domów studenckich.
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(111) 309285
(220) 2017 10 13
(210) 477676
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) EPP FACILITY MANAGEMENT‑GRUPA EPP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) EPP FACILITY MANAGEMENT
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.04.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(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 pro‑
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe w tym: badania marketingowe, badania
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, kom‑
puterowe bazy danych (systematyzacja danych), komputerowe
zarządzanie plikami, koszty (analiza), księgowość, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów reklam,
broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkanio‑
wych, usługowych i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturo‑
wanie, handlowe wyceny, plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama
billboardowi, sekretarskie (usługi), wystawy (organizacja-) w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 Usługi związa‑
ne z nieruchomościami: organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, wycena nieru‑
chomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, wynaj‑
mowanie magazynów w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary
szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ra‑
mach działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje
miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, nara‑
dy], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.
(111) 309286
(220) 2017 10 13
(210) 477685
(151) 2018 03 28
(441) 2017 11 27
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) MIGRENOFEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 309287
(220) 2017 10 16
(210) 477739
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) spirosenior
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 telemarketing, marketing telefoniczny, marketing
bezpośredni, marketing internetowy, kampanie marketingowe, re‑
klama i marketing, marketing dotyczący promocji, organizowanie,
obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyj‑
nych, zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyj‑
nych i promocyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizo‑
wanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych
planów motywacyjnych, 41 usługi rekreacyjne dla osób starszych,
nauczanie w zakresie zdrowia, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkole‑
niowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie
life coachingu, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 44 doradztwo
w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, profesjonalne do‑
radztwo w zakresie zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, badania w celu oceny zagro‑
żenia dla zdrowia, doradztwo żywieniowe, doradztwo dietetyczne,
profesjonalne doradztwo związane z dietą, doradztwo medyczne
w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych w zakre‑
sie geriatrii, opieka psychologiczna, doradztwo dotyczące opieki nad
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], opieka medyczna i zdrowot‑
na.

(111) 309288
(220) 2017 10 16
(210) 477757
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) RICHTER KRZYSZTOF POLSKA GRUPA TYTONIOWA, Piekary
Śląskie, PL.
(540) OCTOPUS CENTRUM NURKOWE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 03.09.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt do nurkowania, 25 odzież, odzież sportowa, na‑
krycia głowy, obuwie, części i akcesoria do wymienionych towarów
zawarte w tej klasie, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 41 usługi eduka‑
cyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
usługi edukacyjne i instruktażowe, wypożyczanie sprzętu do nurko‑
wania, usługi szkoleniowe w zakresie nurkowania, nauka nurkowa‑
nia, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, organizowa‑
nie pokazów nurkowania.
(111) 309289
(220) 2017 10 16
(210) 477759
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 04
(732) F & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wolsztyn, PL.
(540) FJ
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 24.15.02, 24.15.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 okna i drzwi metalowe, 37 prace remontowo
‑montażowe w zakresie budownictwa, 39 transport, logistyka,
spedycja.
(111) 309290
(151) 2018 04 03

(220) 2017 10 17
(441) 2017 12 18

(210) 477843

Nr 8/2018

(732) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) DZIKI Z NATURY
(510), (511) 29 ryby, przetwory z ryb, sałatki na bazie ryb, warzyw
i jajek.
(111) 309291
(220) 2017 10 18
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IMPREZOWNIA
(540)

(210) 477885

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i re‑
produkcji dźwięku i obrazu, programy telewizyjne i radiowe, filmy,
audycje telewizyjne i radiowe utrwalone na nośnikach danych, w za‑
pisie cyfrowym w wersji do odtwarzania plików audio i wideo oraz
komputerach multimedialnych, zapisane nośniki dźwięku, obrazu
i informacji, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamo‑
wych, wynajem oraz sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, produkcja audycji i filmów rekla‑
mowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, organizowanie poka‑
zów i wystaw dla celów reklamowych, badanie opinii publicznej,
badanie rynku mediów i reklamy, sprzedaż także przez Internet no‑
śników dźwięku i obrazu z możliwością pobierania plików muzycz‑
nych, 38 emisja programów radiowych i telewizyjnych, reportaży,
filmów, programów muzycznych, widowisk rozrywkowych, progra‑
mów informacyjnych, programów z interaktywnym udziałem słucha‑
czy i widzów, emisja radiowa i telewizyjna, przekaz obrazu i dźwięku
za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu
satelitarnego, działalność portali internetowych związanych z dzia‑
łalnością muzyczną i rozrywkową, 41 produkcja i montaż programów
radiowych i telewizyjnych, organizacja i prowadzenie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie widowisk, pokazów,
spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, tele‑
turniejów z interaktywnym udziałem słuchaczy i widzów, organiza‑
cja i produkcja nagrań dźwiękowych i filmowych, działalność rozryw‑
kowa i rekreacyjna.
(111) 309292
(220) 2017 10 19
(210) 477926
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 04
(732) INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) I’M INTER MOTORS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą‑
czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do konser‑
wacji i naprawy pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, ładowarki,
syreny, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki przenośne, bły‑
skowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, gogle, gogle
ochronne, gogle dla motocyklistów, gogle do celów sportowych,
okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, kaski ochronne, kaski mo‑
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tocyklowe, kaski narciarskie, kaski snowboardowe, ochronne maski
do kasków ochronnych, odzież ochronna zabezpieczająca przed
wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz ogniem
w szczególności kozaki ochronne i rękawice ochronne, ogniood‑
porne kombinezony ochronne na zawody, ochraniacze zabezpie‑
czające ciało przed urazami, maski ochronne, rękawice do ochrony
przed wypadkami, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, radary, radia do pojazdów, urządzenia do pomiaru
prędkości do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów, spodnie
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odbla‑
skowe kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty wodne,
buty [ochronne], buty do ochrony przed wypadkami, napromienio‑
waniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromie‑
niowaniem i ogniem, kombinezony termiczne chroniące przed wy‑
padkami lub urazami, wodoszczelne kombinezony ratownicze
zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne kombinezony do
wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa, kominiarki
ognioodporne, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromie‑
niowaniem i ogniem, akumulatory do pojazdów, ładowarki do aku‑
mulatorów, urządzenia systemu GPS, kamery wideo, pokrowce na
kamery, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, uchwyty do
korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty na
deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, 12 pojazdy, pojazdy lą‑
dowe i wodne, motocykle, skutery, skutery wodne, motorowery,
rowery, rowery elektryczne, rowery treningowe, jachty, jachty silni‑
kowe, pojazdy osobowe, pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe,
pojazdy terenowe, quady, a także ich części i akcesoria, mianowicie:
silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe, urządzenia
chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa, bagażniki,
skrzynki do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony,
koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy śniegowe do pojaz‑
dów mechanicznych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wy‑
kończenia wnętrza pojazdów, felgi do kół, pojemniki transportowe,
błotniki, ramy, kierownice, stojaki, sakwy boczne motocyklowe,
spoilery, lusterka, uchwyty na tablicę rejestracyjną, powłoki na sie‑
dzenia, torby, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi
pojazdów lądowych, kierownice, kierownice do motocykli, pokrow‑
ce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce na motocykle,
pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów,
wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy], manetki
obrotowe do motocykli, podnóżki motocyklowe, szyby do pojaz‑
dów, linki hamulców do pojazdów, 18 torby, zestawy podróżne, ku‑
fry i torby podróżne, torby bagażowe, wodoodporne, sakwy, pasy
skórzane, torby na narzędzia, torby plażowe, torby sportowe, torby
alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe,
plecaki dla alpinistów, baty ujeżdżeniowe, baty, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, odzież skórzana, odzież ochronna, paski, bandany
na szyję, ocieplacze na kolana, ogrzewacze rąk, kurtki, kurtki odbla‑
skowe, kurtki jeździeckie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne,
kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, ocieplane kurtki,
kurtki snowboardowe, kurtki trekkingowe, kurtki wiatroszczelne,
kurtki dwustronne, kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki skórza‑
ne, polary, swetry, rękawice motocyklowe, rękawiczki samochodo‑
we, rękawiczki, rękawice jeździeckie, rękawice narciarskie, rękawice
do nurkowania, rękawice do snowboardu, apaszki, sportowe nakry‑
cia głowy, spodnie snowboardowe, spodnie przeciwdeszczowe,
spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie, spodnie do jeździec‑
twa, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochrania‑
czami do użytku sportowego, bryczesy, funkcjonalne koszulki ter‑
moaktywne, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed
promieniowaniem UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki
pikowane, kamizelki puchowe, ocieplane, kamizelki do ochrony
przed wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane ochraniacze na
spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe,
ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe, piankowe, narciarskie,
zimowe, do snowboardu, piankowe do sportów wodnych po‑
wierzchniowych, kołnierze, odzież o termoizolacyjnych właściwo‑
ściach, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, skarpetki,
skarpetki sportowe, skarpetki antypoślizgowe, skarpety do spor‑
tów wodnych, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia
głowy, kominiarki, kominiarki narciarskie, czapki i czapeczki sporto‑
we, ochronne metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty
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sportowe, buty jeździeckie, buty motocyklowe, buty skórzane,
buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty do
wspinaczki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki), buty do
snowboardu, buty do nurkowania, buty do trekkingu, buty do bie‑
gania, buty dla motocyklistów, buty do wody, buty do wspinaczki
[buty do wspinaczki górskiej], buty do jazdy konnej, buty treningo‑
we, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, wkładki
do obuwia, pasy nerkowe, 28 gry, zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe modele pojazdów lądo‑
wych i wodnych, artykuły sportowe, nakolanniki, ochraniacze dla
motocyklistów, rękawice ochronne, maski ochronne, ochraniacze
sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, kije narciarskie,
kije do nordic walking, ochraniacze na kolana do użycia podczas
jazdy na motocyklu [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona
i łokcie [artykuły sportowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurto‑
wej, on‑line w dziedzinie towarów, takich jak: pojazdy używane,
urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotogra‑
ficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali‑
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształ‑
cania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy
pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, baterie elektryczne, łado‑
warki, syreny, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki przeno‑
śne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, gogle,
gogle ochronne, gogle dla motocyklistów, gogle do celów sporto‑
wych, okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, kaski ochronne,
kaski motocyklowe, kaski narciarskie, kaski snowboardowe, ochron‑
ne maski do kasków ochronnych, odzież ochronna zabezpieczająca
przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz ogniem,
odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub uszkodze‑
niami, w szczególności kozaki ochronne i rękawice ochronne,
ognioodporne kombinezony ochronne na zawody, ochraniacze za‑
bezpieczające ciało przed urazami, maski ochronne, rękawice do
ochrony przed wypadkami, osłony przeciwodblaskowe, parkome‑
try, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wy‑
posażenia sportowego, radary, radia do pojazdów, urządzenia do
pomiaru prędkości do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów,
spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne
na narty wodne, buty [ochronne], buty do ochrony przed wypadka‑
mi, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wy‑
padkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony termiczne
chroniące przed wypadkami lub urazami, wodoszczelne kombine‑
zony ratownicze zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne
kombinezony do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeń‑
stwa, kominiarki ognioodporne, kominiarki chroniące przed wy‑
padkami, napromieniowaniem i ogniem, akumulatory do pojaz‑
dów, ładowarki do akumulatorów, urządzenia systemu gps, kamery
wideo, pokrowce na kamery, lampy do użytku jako sygnały ostrze‑
gawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez
użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe,
pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, motocykle, skutery, skutery wod‑
ne, motorowery, rowery, rowery elektryczne, rowery treningowe,
jachty, jachty silnikowe, pojazdy osobowe, pojazdy dostawcze, po‑
jazdy ciężarowe, pojazdy terenowe, quady, a także ich części i akce‑
soria, mianowicie: silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywła‑
maniowe, urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy
bezpieczeństwa, bagażniki, skrzynki do bagażników, siodełka, sie‑
dzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łań‑
cuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe
do motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów, felgi do kół,
pojemniki transportowe, błotniki, ramy, kierownice, stojaki, sakwy
boczne motocyklowe, spoilery, lusterka, uchwyty na tablicę reje‑
stracyjną, powłoki na siedzenia, torby, dźwignie hamulcowe do po‑
jazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kierowni‑
ce do motocykli, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane
pokrowce na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kie‑
runkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojaz‑
dów [inne niż lampy), manetki obrotowe do motocykli, podnóżki
motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców do pojazdów,
torby, zestawy podróżne, kufry i torby podróżne, torby bagażowe,
wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia, torby pla‑
żowe, torby sportowe, torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe
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i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, baty ujeż‑
dżeniowe, baty, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana,
odzież ochronna, paski, bandany na szyję, ocieplacze na kolana,
ogrzewacze rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki
sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki puchowe,
kurtki narciarskie, ocieplane kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki
trekkingowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne, kurtki mo‑
tocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry, rękawice
motocyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki, rękawice jeź‑
dzieckie, rękawice narciarskie, rękawice do nurkowania, rękawice
do snowboardu, apaszki, sportowe nakrycia głowy, spodnie snow‑
boardowe, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne,
spodnie narciarskie, spodnie do jeździectwa, spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sporto‑
wego, bryczesy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki typu rashgu‑
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV,
kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki pikowane, kamizelki pu‑
chowe, ocieplane, kamizelki do ochrony przed wiatrem, stroje nie‑
przemakalne, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), kombine‑
zony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, jednoczęściowe,
dwuczęściowe, piankowe, narciarskie, zimowe, do snowboardu,
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kołnierze,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktyw‑
na, bielizna funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki
anty poślizgowe, skarpety do sportów wodnych, skarpety termoak‑
tywne, termoaktywne nakrycia głowy, kominiarki, kominiarki nar‑
ciarskie, czapki i czapeczki sportowe, ochronne metalowe okucia
obuwia, buty narciarskie, buty sportowe, buty jeździeckie, buty
motocyklowe, buty skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne,
buty nieprzemakalne, buty do wspinaczki, buty turystyczne [do
chodzenia na wycieczki], buty do snowboardu, buty do nurkowa‑
nia, buty do trekkingu, buty do biegania, buty dla motocyklistów,
buty do wody, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej],
buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty narciarskie i snowbo‑
ardowe i elementy do nich, wkładki do obuwia, pasy nerkowe, gry,
zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, łyżwy, deskorolki, mi‑
niaturowe modele pojazdów lądowych i wodnych, artykuły sporto‑
we, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice ochron‑
ne, maski ochronne, ochraniacze sportowe, ochraniacze ciała do
użytku sportowego, kije narciarskie, kije do nordic walking, ochra‑
niacze na kolana do użycia podczas jazdy na motocyklu [artykuły
sportowej, ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowej, re‑
klama materiałów drukowanych, informacje i konsultacje w zakre‑
sie handlu, promowanie rozrywki, zawodów sportowych lub im‑
prez kulturalnych, 37 serwis, konserwacja, naprawa opon
i tankowanie pojazdów, obsługa i naprawa pojazdów, odnawianie,
instalacja części i akcesoriów, pielęgnacja, mycie, malowanie, sma‑
rowanie, czyszczenie, polerowanie, usługi diagnostyczne i kontrol‑
ne pojazdów lądowych i wodnych, usługi stacji obsługi pojazdów,
usługi napraw awarii pojazdów, tuning silników i pojazdów mecha‑
nicznych, udzielanie informacji oraz pomocy w zakresie pielęgnacji,
konserwacji i naprawy pojazdów dla kierowców w sprawie ich po‑
jazdów, informacje, konsultacje i doradztwo związane ze wszystki‑
mi wyżej wymienionymi usługami i w zakresie dostarczania części
do pojazdów lądowych i wodnych, naprawa sprzętu sportowego,
39 wynajem pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej dla po‑
jazdów, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem kasków mo‑
toryzacyjnych, organizacja wycieczek turystycznych, 41 usługi edu‑
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie sportu i kultury,
organizacja i prowadzenie imprez, rozgrywek, zawodów i imprez
sportowych, organizowanie wyścigów i rajdów, szkolenia sporto‑
we, organizowanie zawodów sportowych, wynajem sprzętu spor‑
towego, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi w zakresie in‑
formacji sportowej, udostępnienie obiektów i sprzętu na turnieje
sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, na‑
uka jazdy, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy, szkolenia
w zakresie prowadzenia pojazdów.
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(540) I’M
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Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą‑
czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji ener‑
gii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub repro‑
dukcji dźwięku lub obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do
konserwacji i naprawy pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, ła‑
dowarki, syreny, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki prze‑
nośne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, go‑
gle, gogle ochronne, gogle dla motocyklistów, gogle do celów
sportowych, okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, kaski
ochronne, kaski motocyklowe, kaski narciarskie, kaski snowboar‑
dowe, ochronne maski do kasków ochronnych, odzież ochronna
zabezpieczająca przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowa‑
niem oraz ogniem w szczególności kozaki ochronne i rękawice
ochronne, ognioodporne kombinezony ochronne na zawody,
ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, maski ochron‑
ne, rękawice do ochrony przed wypadkami, osłony przeciwodbla‑
skowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, radary, radia do pojaz‑
dów, urządzenia do pomiaru prędkości do pojazdów, prędkościo‑
mierze do pojazdów, spodnie chroniące przed wypadkami, napro‑
mieniowaniem i ogniem, odblaskowe kamizelki ochronne,
kamizelki asekuracyjne na narty wodne, buty [ochronnej, buty do
ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpe‑
ty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
kombinezony termiczne chroniące przed wypadkami lub urazami,
wodoszczelne kombinezony ratownicze zapobiegające przed uto‑
nięciem, ognioodporne kombinezony do wyścigów samochodo‑
wych do celów bezpieczeństwa, kominiarki ognioodporne, komi‑
niarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
akumulatory do pojazdów, ładowarki do akumulatorów, urządze‑
nia systemu GPS, kamery wideo, pokrowce na kamery, lampy do
użytku jako sygnały ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z tele‑
fonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą
na telefony komórkowe, 12 pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, mo‑
tocykle, skutery, skutery wodne, motorowery, rowery, rowery elek‑
tryczne, rowery treningowe, jachty, jachty silnikowe, pojazdy oso‑
bowe, pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe, pojazdy terenowe,
quady, a także ich części i akcesoria, mianowicie: silniki do pojaz‑
dów lądowych, alarmy antywłamaniowe, urządzenia chroniące
przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa, bagażniki, skrzynki do ba‑
gażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu
paliwa, łańcuchy, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicz‑
nych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia wnę‑
trza pojazdów, felgi do kół, pojemniki transportowe, błotniki,
ramy, kierownice, stojaki, sakwy boczne motocyklowe, spoilery,
lusterka, uchwyty na tablicę rejestracyjną, powłoki na siedzenia,
torby, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi pojaz‑
dów lądowych, kierownice, kierownice do motocykli, pokrowce na
kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce na motocykle, po‑
krowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów,
wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy], manet‑
ki obrotowe do motocykli, podnóżki motocyklowe, szyby do po‑
jazdów, linki hamulców do pojazdów, 18 torby, zestawy podróżne,
kufry i torby podróżne, torby bagażowe, wodoodporne, sakwy,
pasy skórzane, torby na narzędzia, torby plażowe, torby sportowe,
torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki
sportowe, plecaki dla alpinistów, baty ujeżdżeniowe, baty,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana, odzież
ochronna, paski, bandany na szyję, ocieplacze na kolana, ogrzewa‑
cze rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki sporto‑
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we, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki
narciarskie, ocieplane kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki trekkin‑
gowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne, kurtki motocyklo‑
we, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry, rękawice moto‑
cyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki, rękawice jeździec‑
kie, rękawice narciarskie, rękawice do nurkowania, rękawice do
snowboardu, apaszki, sportowe nakrycia głowy, spodnie snowbo‑
ardowe, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne,
spodnie narciarskie, spodnie do jeździectwa, spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sporto‑
wego, bryczesy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki typu rashgu‑
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV,
kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki pikowane, kamizelki pu‑
chowe, ocieplane, kamizelki do ochrony przed wiatrem, stroje nie‑
przemakalne, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), kombine‑
zony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, jednoczęściowe,
dwuczęściowe, piankowe, narciarskie, zimowe, do snowboardu,
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kołnierze,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktyw‑
na, bielizna funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki
antypoślizgowe, skarpety do sportów wodnych, skarpety termo‑
aktywne, termoaktywne nakrycia głowy, kominiarki, kominiarki
narciarskie, czapki i czapeczki sportowe, ochronne metalowe oku‑
cia obuwia, buty narciarskie, buty sportowe, buty jeździeckie, buty
motocyklowe, buty skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne,
buty nieprzemakalne, buty do wspinaczki, buty turystyczne [do
chodzenia na wycieczki], buty do snowboardu, buty do nurkowa‑
nia, buty do trekkingu, buty do biegania, buty dla motocyklistów,
buty do wody, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej],
buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty narciarskie i snowbo‑
ardowe i elementy do nich, wkładki do obuwia, pasy nerkowe,
28 gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, łyżwy, desko‑
rolki, miniaturowe modele pojazdów lądowych i wodnych, artyku‑
ły sportowe, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice
ochronne, maski ochronne, ochraniacze sportowe, ochraniacze
ciała do użytku sportowego, kije narciarskie, kije do nordic wal‑
king, ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na motocyklu
[artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły
sportowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on
‑line
w dziedzinie towarów, takich jak: pojazdy używane, urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kine‑
matograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządze‑
nia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządze‑
nia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy pojaz‑
dów, gaśnice, baterie elektryczne, ładowarki, syreny, ładowarki ba‑
terii elektrycznych, ładowarki przenośne, błyskowe światła bezpie‑
czeństwa, okulary ochronne, gogle, gogle ochronne, gogle dla
motocyklistów, gogle do celów sportowych, okulary przeciwsło‑
neczne, osłony głowy, kaski ochronne, kaski motocyklowe, kaski
narciarskie, kaski snowboardowe, ochronne maski do kasków
ochronnych, odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami,
uszkodzeniami, promieniowaniem oraz ogniem, odzież ochronna
zabezpieczająca przed wypadkami lub uszkodzeniami, w szcze‑
gólności kozaki ochronne i rękawice ochronne, ognioodporne
kombinezony ochronne na zawody, ochraniacze zabezpieczające
ciało przed urazami, maski ochronne, rękawice do ochrony przed
wypadkami, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpie‑
czeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia spor‑
towego, radary, radia do pojazdów, urządzenia do pomiaru pręd‑
kości do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów, spodnie
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, od‑
blaskowe kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty
wodne, buty [ochronne], buty do ochrony przed wypadkami, na‑
promieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadka‑
mi, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony termiczne chro‑
niące przed wypadkami lub urazami, wodoszczelne kombinezony
ratownicze zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne kom‑
binezony do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeń‑
stwa, kominiarki ognioodporne, kominiarki chroniące przed wy‑
padkami, napromieniowaniem i ogniem, akumulatory do
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pojazdów, ładowarki do akumulatorów, urządzenia systemu GPS,
kamery wideo, pokrowce na kamery, lampy do użytku jako sygnały
ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych
bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórko‑
we, pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, motocykle, skutery, skutery
wodne, motorowery, rowery, rowery elektryczne, rowery treningo‑
we, jachty, jachty silnikowe, pojazdy osobowe, pojazdy dostawcze,
pojazdy ciężarowe, pojazdy terenowe, quady, a także ich części
i akcesoria, mianowicie: silniki do pojazdów lądowych, alarmy an‑
tywłamaniowe, urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy bez‑
pieczeństwa, bagażniki, skrzynki do bagażników, siodełka, siedze‑
nia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy
śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do
motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów, felgi do kół, po‑
jemniki transportowe, błotniki, ramy, kierownice, stojaki, sakwy
boczne motocyklowe, spoilery, lusterka, uchwyty na tablicę reje‑
stracyjną, powłoki na siedzenia, torby, dźwignie hamulcowe do
pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kie‑
rownice do motocykli, pokrowce na kierownice pojazdów, dopaso‑
wane pokrowce na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklo‑
we, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do
pojazdów [inne niż lampy], manetki obrotowe do motocykli, pod‑
nóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców do pojaz‑
dów, torby, zestawy podróżne, kufry i torby podróżne, torby baga‑
żowe, wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia,
torby plażowe, torby sportowe, torby alpinistyczne, laski, kijki mar‑
szowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów,
baty ujeżdżeniowe, baty, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież
skórzana, odzież ochronna, paski, bandany na szyję, ocieplacze na
kolana, ogrzewacze rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździec‑
kie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki
puchowe, kurtki narciarskie, ocieplane kurtki, kurtki snowboardo‑
we, kurtki trekkingowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne,
kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry,
rękawice motocyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki, rę‑
kawice jeździeckie, rękawice narciarskie, rękawice do nurkowania,
rękawice do snowboardu, apaszki, sportowe nakrycia głowy,
spodnie snowboardowe, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nie‑
przemakalne, spodnie narciarskie, spodnie do jeździectwa,
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami
do użytku sportowego, bryczesy, funkcjonalne koszulki termoak‑
tywne, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, ko‑
szulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed pro‑
mieniowaniem UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki
pikowane, kamizelki puchowe, ocieplane, kamizelki do ochrony
przed wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane ochraniacze na
spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe,
ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe, piankowe, narciarskie,
zimowe, do snowboardu, piankowe do sportów wodnych po‑
wierzchniowych, kołnierze, odzież o termoizolacyjnych właściwo‑
ściach, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, skarpetki,
skarpetki sportowe, skarpetki antypoślizgowe, skarpety do spor‑
tów wodnych, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia
głowy, kominiarki, kominiarki narciarskie, czapki i czapeczki spor‑
towe, ochronne metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty
sportowe, buty jeździeckie, buty motocyklowe, buty skórzane,
buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty do
wspinaczki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty do
snowboardu, buty do nurkowania, buty do trekkingu, buty do bie‑
gania, buty dla motocyklistów, buty do wody, buty do wspinaczki
[buty do wspinaczki górskiej], buty do jazdy konnej, buty trenin‑
gowe, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, wkład‑
ki do obuwia, pasy nerkowe, gry, zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe modele pojazdów lą‑
dowych i wodnych, artykuły sportowe, nakolanniki, ochraniacze
dla motocyklistów, rękawice ochronne, maski ochronne, ochrania‑
cze sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, kije nar‑
ciarskie, kije do nordic walking, ochraniacze na kolana do użycia
podczas jazdy na motocyklu [artykuły sportowe), ochraniacze na
ramiona i łokcie [artykuły sportowe], reklama materiałów druko‑
wanych, informacje i konsultacje w zakresie handlu, promowanie
rozrywki, zawodów sportowych lub imprez kulturalnych, 37 ser‑
wis, konserwacja, naprawa opon i tankowanie pojazdów, obsługa
i naprawa pojazdów, odnawianie, instalacja części i akcesoriów,
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pielęgnacja, mycie, malowanie, smarowanie, czyszczenie, polero‑
wanie, usługi diagnostyczne i kontrolne pojazdów lądowych
i wodnych, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi napraw awarii
pojazdów, tuning silników i pojazdów mechanicznych, udzielanie
informacji oraz pomocy w zakresie pielęgnacji, konserwacji i na‑
prawy pojazdów dla kierowców w sprawie ich pojazdów, informa‑
cje, konsultacje i doradztwo związane ze wszystkimi wyżej wymie‑
nionymi usługami i w zakresie dostarczania części do pojazdów
lądowych i wodnych, naprawa sprzętu sportowego, 39 wynajem
pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wyna‑
jem systemów nawigacyjnych, wynajem kasków motoryzacyjnych,
organizacja wycieczek turystycznych, 41 usługi edukacyjne, roz‑
rywkowe i sportowe, organizacja i prowadzenie imprez, rozgry‑
wek, zawodów i imprez sportowych, organizowanie wyścigów
i rajdów, szkolenia sportowe, organizowanie zawodów sporto‑
wych, wynajem sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu spor‑
towego, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie informacji
sportowej, udostępnienie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe,
rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, nauka jazdy,
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy, szkolenia w zakresie
prowadzenia pojazdów.
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ry zwijane i składane, rękawice azbestowe do ochrony przed wy‑
padkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi
do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami,
prostowniki, poziomice do pomiarów, łaty pomiarowe, przedłuża‑
cze elektryczne listwowe, bębnowe, ogrodowe, 11 lampy, lampy
halogenowe, lampy led, latarki, 12 taczki ogrodowe, 16 pędzle,
wałki malarskie, 17 węże ogrodowe, złączki do węży ogrodowych,
21 miotły, zraszacze ogrodowe, pistolety do podlewania,, 25 buty
robocze, kalosze, ubrania robocze, 35 usługi sprzedaży hurtowej
narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprze‑
daży hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi
elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednictwem środków elek‑
tronicznych, zwłaszcza Internetu narzędzi ręcznych i akcesoriów
do narzędzi ręcznych oraz narzędzi elektrycznych i akcesoriów do
narzędzi elektrycznych.

(111) 309295
(220) 2017 10 24
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 04
(732) PIERNIKARSKA ANNA AGIGA, Milanówek, PL.
(540) the spice shop
(540)

(210) 478160

(111) 309294
(220) 2017 10 20
(210) 478030
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna, PL.
(540) BRENAR
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.11, 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 1 kleje jako materiały klejące do celów przemysłowych,
materiały klejące do celów przemysłowych, preparaty do lutowa‑
nia, topniki do lutowania, 3 papiery i płótna ścierne, 6 kłódki, nity
aluminiowe i stalowe, zszywki do zszywaczy tapicerskich, 7 elek‑
tronarzędzia, wiertarki, wiertarki stołowe, uchwyty wiertarskie,
wkrętarki, wiertarko‑wkrętarki, pilarki, wyrzynarki, młoto‑wiertarki,
piły posuwowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, strugarki,
polerki, opalarki, mieszalniki, mieszarki do betonu, sita jako maszy‑
ny lub części maszyn, przycinarki do drewna, glazury i metalu, ge‑
neratory prądotwórcze, spawarki elektryczne, migomaty, brzesz‑
czoty do wyrzynarek i pił posuwowych, narzędzia pneumatyczne,
kompresory, pompy, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy
elektryczne i spalinowe, piły łańcuchowe elektryczne i spalinowe,
odkurzacze do liści, nożyce do żywopłotu elektryczne i spalinowe,
rozdrabniarka do gałęzi, szlifierki kątowe, tarcze diamentowe, tar‑
cze widiowe, tarcze bez widii, tarcze do cięcia drewna, tarcze ko‑
rundowe, ściernice diamentowe jako maszyny, ściernice korundo‑
we jako maszyny, palniki gazowe do lutowania i zgrzewania, gięcia
na gorąco, opalania, wyciskacze do silikonu, ściągacze taśmowe do
mocowania ładunków, zszywacze tapicerskie, szczotki elektryczne
druciane na szlifierkę i wiertarkę, pistolety elektryczne dozujące
klej, lutownice elektryczne transformatorowe i oporowe, 8 zestawy
kluczy nasadowych składające się z grzechotek, pokręteł, przedłu‑
żek, nasadek, grzechotki, nasadki, grzechotki do nasadek, nasadki
do dokręcania i odkręcania śrub, bity do wkręcania i wykręcania
wkrętów, uchwyty do mocowania bitów, klucze jako narzędzia,
klucze płasko‑oczkowe, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze
krzyżakowe, klucze nastawne, klucze imbusowe, klucze fajkowe,
klucze rurowe, końcówki wkrętakowe, wkrętaki, uchwyty wiertar‑
skie, klucze do uchwytu wiertarskiego, szczypce, młotki, siekiery,
siekieromłoty, kilofy, przecinaki ślusarskie, łomy, trzonki, punktaki,
nożyce, dziurkacze, piły ręczne i skrzynki uciosowe, brzeszczot do
pił ręcznych, pilniki, strugi, zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otworni‑
ce, wycinaki, gwintowniki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, ima‑
dła do rur, imadła ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu
wiertarskiego, narzędzia ogrodnicze sterowane ręcznie, szpadle,
łopaty, grabie, widły, sekatory, narzędzia budowlane sterowane
ręcznie, kielnie, pace metalowe, szczotki druciane ręczne do szlifo‑
wania, nitownice ręczne do nitów aluminiowych i stalowych, 9 mia‑

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.11, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy jadalne,
przyprawy spożywcze, sosy (przyprawy), przyprawy suche, papryka‑
(przyprawy), przyprawy w proszku, przyprawy do pizzy, przyprawy
do żywności, zioła konserwowane (przyprawy), przyprawy kuchen‑
ne, przyprawy do pieczenia, ziarna sezamu (przyprawy), pasta z soi
(przyprawy), dodatki smakowe i przyprawy, szafran (przyprawa),
imbir (przyprawa), curry (przyprawa), cynamon(przyprawa), goździki
(przyprawa), czosnek mielony (przyprawa), pieprz (przyprawa).
(111) 309296
(220) 2017 10 25
(210) 478177
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) KULIG RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE,
Kalisz, PL.
(540) KULIG K
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe: bramy garażowe, ogrodzeniowe, drzwi,
okna, rolety zewnętrzne na okna, ogrodzenia, panele i przęsła ogro‑
dzeniowe, słupki i pręty ogrodzeniowe, ogrodzenia przenośne,
19 niemetalowe: bramy garażowe, ogrodzeniowe, drzwi, okna, rolety
na okna, ogrodzenia, płoty, parkany, ogrodzenia przenośne, panele
ogrodzeniowe, 37 usługi w zakresie montażu: okien, drzwi, bram,
ogrodzeń, usługi montażowe, serwisowe napędów i automatyki na‑
pędów do otwierania i zamykania okien, drzwi, bram.
(111) 309297
(220) 2017 10 26
(210) 478263
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ ANDREAS MGR ANDRZEJ
SZCZEPAŃSKI, Turzynek, PL.
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(540) TRUNEK CIECHOCIŃSKI FLAVOURED VODKA
(540)
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(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, torby, torebki, port‑
fele, portmonetki, paski, aktówki i teczki, parasolki, kopertówki, ko‑
smetyczki, kuferki na kosmetyki, małe damskie torebki bez rączki,
małe torby dla mężczyzn, małe plecaki, małe walizki, plecaki, ple‑
caki sportowe, podręczne torby do samolotu, portmonetki i port‑
fele skórzane, skórzane torby na zakupy, saszetki męskie, saszetki
biodrowe, sakiewki skórzane, stylowe torebki, szkolne torby, torby
i portfele skórzane, torby sportowe, torby płócienne, torby podróż‑
ne, 25 odzież damska, bluzki, kurtki, spódnice, spodenki, sukienki,
swetry, marynarki, buty, odzież męska.

(111) 309301
(220) 2017 10 29
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 04
(732) KOSMOWSKI MAREK, Mielno, PL.
(540) POLANIN LAGER
(540)

(210) 478361

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny,
ciemnoróżowy, brązowy, ciemnoszary, zielony, beżowy, żółty,
szary
(531) 05.01.08, 07.05.15, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 wódka.
(111) 309298
(220) 2017 10 27
(210) 478333
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) FLOREK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolsztyn, PL.
(540) FLOREK GROUP EST. 1991 Trust family. It’s easy.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, admi‑
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w han‑
dlu mieszkaniami, 37 kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem
naprawy, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, 39 transport
samochodowy, spedycja, 42 kontrola techniczna pojazdów.
(111) 309299
(220) 2017 10 27
(210) 478334
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) CAPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skrzyszów, PL.
(540) SKY RESORT
(510), (511) 43 apartamenty, hotele, domy wczasowe, obsługa ga‑
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pen‑
sjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na posiedzenia, konferencje,
spotkania integracyjne, bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania,
domy turystyczne, rezerwacja miejsc w apartamentach, pensjona‑
tach i hotelach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie wakacyjne i tury‑
styczne.
(111) 309300
(220) 2017 10 27
(210) 478337
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) DOBIECKA KATARZYNA ANNA, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) Manzana
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 03.07.03, 05.07.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 309302
(220) 2017 10 30
(210) 478416
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA CRAZY MASK
(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) 309303
(220) 2017 10 30
(210) 478426
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA WĘGIEL RUBINOWY
(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 pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glin‑
ki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do
celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do
celów leczniczych.
(111) 309304
(220) 2017 10 30
(210) 478433
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA WĘGIEL SZAFIROWY
(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,
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paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glin‑
ki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do
celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do
celów leczniczych.

(111) 309305
(220) 2017 10 30
(210) 478435
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA WĘGIEL KORALOWY
(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 pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glin‑
ki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do
celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do
celów leczniczych.
(111) 309306
(220) 2017 10 30
(210) 478437
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA WĘGIEL BIAŁO‑CZARNY
(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 pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glin‑
ki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do
celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do
celów leczniczych.
(111) 309307
(220) 2017 10 30
(210) 478438
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA GLINKA RÓŻOWA
(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 pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glin‑
ki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do
celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do
celów leczniczych.
(111) 309308
(220) 2017 10 30
(210) 478439
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA PURE SODA
(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 pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glin‑
ki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
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i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do
celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do
celów leczniczych.

(111) 309309
(220) 2017 10 30
(210) 478440
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA SODA OCZYSZCZONA
(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, dezodoranty
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do de‑
makijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toale‑
towe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do
kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 309310
(220) 2017 10 30
(210) 478441
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BAKING SODA
(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, dezodoranty
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do de‑
makijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toale‑
towe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do
kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 309311
(220) 2017 10 30
(210) 478442
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA SODA CLEAN
(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, dezodoranty
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do de‑
makijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toale‑
towe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do
kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 309312
(220) 2017 10 30
(210) 478455
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) TRABSZO ŻANETA BARBARA USŁUGI AGRO DAMMAR,
Łobez, PL.
(540) FABRYKA ZDROWIA PRODUKT POLSKI SIŁA I ZDROWIE
Z NATURY
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, brązowy
(531) 05.03.11, 05.03.16, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 oleje i tłuszcze‑olej z konopi włóknistej tłoczony na
zimno.

(111) 309313
(220) 2017 10 31
(210) 478457
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ADALIFT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 309314
(220) 2017 10 31
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DUDEK PAWEŁ, Opalewo, PL.
(540) CM CZADOMAN
(540)
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(111) 309315
(220) 2017 10 31
(210) 478520
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów, PL.
(540) 14 g pasji włożonej w każde ziarno 250 ml idealnego smaku 5
minut tylko dla Ciebie W WOSEBA WOLIMY BYĆ WYJĄTKOWI
(540)

(210) 478481

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, białkowe suple‑
menty diety, suplementy diety w formie batonów energetycznych,
suplementy diety w formie czekolad energetycznych, suplementy
diety w postaci odżywek dla sportowców, suplementy diety w formie
odżywek proteinowych, suplementy diety w formie batonów prote‑
inowych, suplementy diety w formie odżywek aminokwasowych,
suplementy diety w formie odżywek glutaminowych, suplementy
diety w formie odżywek białkowych, suplementy diety w formie
odżywek węglowodanowych, 18 plecaki, plecaki turystyczne, tor‑
by podróżne, torby turystyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki wełniane z kapturem, czapki, chus‑
ty, nauszniki, szaliki, rękawiczki, spodnie, szorty, skarpetki, bluzki ko‑
szulowe, koszule, koszulki sportowe, podkoszulki, kamizelki, odzież
na gimnastykę, kąpielówki, kombinezony, bluzy, 29 mleko i produkty
mleczne, desery mleczne, desery na bazie jogurtu, napoje mleczne
z przewagą mleka, jogurty, jogurty z żywymi kulturami bakterii, wy‑
roby z mleka, chipsy owocowe, suszone owoce, owoce kandyzowa‑
ne, przekąski na bazie owoców, koncentraty i odzywki wysokobiałko‑
we wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
30 napoje na bazie herbaty, herbata, herbata mrożona, kakao, na‑
poje na bazie kakao, cukier, napoje kakaowe z mlekiem, kawa, aro‑
maty kawowe, napoje na bazie kawy, substytuty kawy, lody, wyroby
cukiernicze, wyroby zbożowe, słodycze, cukierki, batony, guma do
żucia nie dla celów medycznych, desery w proszku, desery gotowe
zawarte w tej klasie, ciasto w proszku, ciasta, ciastka, płatki zbożowe,
w tym płatki owsiane i płatki kukurydziane, muesli, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, batony diete‑
tyczne, batoniki zbożowe, czekolada, wysoko‑proteinowe batoniki
zbożowe, batony lukrecjowe (cukiernictwo), batony czekoladowe,
batony muesli, koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowoda‑
nowe, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, sól jadalna,
32 piwo, wody mineralne gazowane, wody mineralne niegazowa‑
ne i inne napoje bezalkoholowe, soki owocowe, napoje owocowe,
soki owocowo‑warzywne, soki warzywne, koncentraty spożywcze
napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napo‑
jów, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty owocowe bez‑
alkoholowe, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje
wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne,
napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające, hiper‑i hipotoniczne
napoje dla sportowców, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezal‑
koholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, pastylki do produkcji
napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub
pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniają‑
cych i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów, piwo
imbirowe, piwo słodowe sorbety [napoje], smoothies, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe grzane i miesza‑
ne w tym alkoholowe napoje energetyczne, wina korzenne, napoje
zmieszane z mlekiem, alkoholowe napoje słodowe, likiery słodowe,
wina, napoje spirytusowe i likiery, preparaty alkoholowe do sporzą‑
dzania napojów, koktajle i aperitify na bazie napojów spirytusowych
lub wina, napoje z zawartością wina.

Kolor znaku: czarny, brązowy, złoty, biały, szary
(531) 11.03.04, 05.07.01, 01.15.11, 25.07.01, 25.07.23, 27.05.01,
29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 30 kawa i jej przetwory, namiastki kawy, produkty na ba‑
zie kawy, kawa rozpuszczalna, kawa zbożowa, herbata, kakao, 35 re‑
klama i marketing, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj‑
nych, pokazy towarów, badania rynkowe, informacja o działalności
gospodarczej i informacja handlowa, informacja marketingowa,
promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczy‑
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi importowo
‑eksportowe, 43 kawiarnie, cukiernie, restauracje, bary, zaopatrzenie
w żywność i napoje.
(111) 309316
(220) 2017 10 31
(210) 478530
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) MISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) MISTAL
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej,
hurtowej i wysyłkowej ze stalowymi wyrobami hutniczymi: blacha‑
mi, kształtownikami, prętami, rurami, taśmami, z artykułami armatu‑
ry przemysłowej takimi jak kolana, kołnierze, trójniki, zwężki, mufy,
króćce, uszczelki, 39 usługi w zakresie samochodowego transportu
towarów.
(111) 309317
(220) 2017 11 03
(210) 478581
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda TROPIC VIBES
(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,
mgiełki zapachowo‑ olejkowe.
(111) 309318
(220) 2017 11 03
(210) 478582
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
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(540) Bielenda VEGAN CARE
(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) 309319
(220) 2017 11 03
(210) 478597
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) WINES OF THE WORLD Namena CLASSIC VINEYARD
WORLDWIDE GEOGRAPHIC
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, złoty, jasnobeżowy
(531) 25.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 309320
(220) 2017 11 03
(210) 478615
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KASZETKA BONDUELLE
(510), (511) 29 bakłażany przetworzone, brokuły, cebula konserwo‑
wana, cebulki marynowane, ciecierzyca przetworzona, czerwona
słodka papryka, przetworzona, czosnek [konserwowany], dyniowate
[rośliny, konserwowane], fasola, fasola w puszkach, fasolka konser‑
wowa, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania warzywne,
gotowe produkty z warzyw, groch dzielony, groch łuskany, groch
żółty dzielony, groszek konserwowy, groszek, przetworzony, kapu‑
sta, przetworzona, konserwowane warzywa, krojone warzywa, ku‑
kurydza cukrowa, przetworzona, kukurydza słodka [konserwowana],
marchewki, marynowana kalarepa, marynowana ostra papryka, ma‑
rynowana rzodkiewka, marynowane papryczki jalapeno, mieszanki
warzywne, mrożona kapusta pekińska, mrożona kukurydza cukrowa,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, ogórki kor‑
niszonowe, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane, oliwki konser‑
wowe, oliwki [przetworzone], ostre zielone papryczki, przetworzone,
papryka marynowana, papryka przetworzona, pokrojone sałatki wa‑
rzywne, pokrojone warzywa, pomidory konserwowane, pomidory
konserwowe, pomidory obrane ze skóry, pomidory, przetworzone,
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski na ba‑
zie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przetworzo‑
na kapusta brukselska, przetworzone buraki, przetworzone cebule,
przetworzone cebulki dymki, przetworzone oliwki konserwowe,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), przetworzone szalotki [wykorzystywane jako
warzywo, a niejako przyprawa], przystawki na bazie warzyw, rośli‑
ny strączkowe, sałatki warzywne, soczewica, soczewica konserwo‑
wana, soczewica suszona, soja konserwowana do użytku spożyw‑
czego, soja konserwowana spożywcza, soja [przetworzona], soja,
przetworzona, szparagi, przetworzone, szpinak, gotowany, szpinak
konserwowy, szpinak, mrożony, szpinak [przetworzony], warzywa
gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone,
warzywa konserwowane, warzywa konserwowane w oleju, warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa marynowane w sosie
sojowym, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa
preparowane, warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa
strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plastrach,
konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, zielony,
rozpołowiony groszek, ziemniaki, konserwowane, ziemniaki, prze‑
tworzone, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, kasza gryczana, kasza
kukurydziana, kasza perłowa, kasza perłowa (przetworzona), kasza
jęczmienna perłowa (niełuskana), kasza z ziarna pszennego, kasze,
kasze spożywcze, konserwowane ziarna pełnego zboża, kukurydza
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przetworzona, kukurydza przetworzona do spożycia przez ludzi, ku‑
skus, kuskus grysik, kuskus kasza, produkty spożywcze z kukurydzy,
produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożo‑
wych, zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża prze‑
tworzone, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi.

(111) 309321
(220) 2017 11 03
(210) 478629
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KASZETKA
(510), (511) 29 bakłażany przetworzone, brokuły, cebula konserwo‑
wana, cebulki marynowane, ciecierzyca przetworzona, czerwona
słodka papryka, przetworzona, czosnek [konserwowany], dyniowate
(rośliny, konserwowanej, fasola, fasola w puszkach, fasolka konser‑
wowa, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania warzywne,
gotowe produkty z warzyw, groch dzielony, groch łuskany, groch
żółty dzielony, groszek konserwowy, groszek, przetworzony, kapu‑
sta, przetworzona, konserwowane warzywa, krojone warzywa, ku‑
kurydza cukrowa, przetworzona, kukurydza słodka [konserwowana],
marchewki, marynowana kalarepa, marynowana ostra papryka, ma‑
rynowana rzodkiewka, marynowane papryczki jalapeno, mieszanki
warzywne, mrożona kapusta pekińska, mrożona kukurydza cukrowa,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, ogórki kor‑
niszonowe, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane, oliwki konser‑
wowe, oliwki [przetworzone], ostre zielone papryczki, przetworzone,
papryka marynowana, papryka przetworzona, pokrojone sałatki wa‑
rzywne, pokrojone warzywa, pomidory konserwowane, pomidory
konserwowe, pomidory obrane ze skóry, pomidory, przetworzone,
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski na ba‑
zie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przetworzo‑
na kapusta brukselska, przetworzone buraki, przetworzone cebule,
przetworzone cebulki dymki, przetworzone oliwki konserwowe,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), przetworzone szalotki [wykorzystywane jako
warzywo, a nie jako przyprawa], przystawki na bazie warzyw, rośli‑
ny strączkowe, sałatki warzywne, soczewica, soczewica konserwo‑
wana, soczewica suszona, soja konserwowana do użytku spożyw‑
czego, soja konserwowana spożywcza, soja [przetworzona], soja,
przetworzona, szparagi, przetworzone, szpinak, gotowany, szpinak
konserwowy, szpinak, mrożony, szpinak [przetworzony], warzywa
gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone,
warzywa konserwowane, warzywa konserwowane w oleju, warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa marynowane w sosie
sojowym, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa
preparowane, warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa
strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plastrach,
konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, zielony,
rozpołowiony groszek, ziemniaki, konserwowane, ziemniaki, prze‑
tworzone, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, kasza gryczana, kasza
kukurydziana, kasza perłowa, kasza perłowa (przetworzona), kasza
jęczmienna perłowa (niełuskana), kasza z ziarna pszennego, kasze,
kasze spożywcze, konserwowane ziarna pełnego zboża, kukurydza
przetworzona, kukurydza przetworzona do spożycia przez ludzi, ku‑
skus, kuskus grysik, kuskus kasza, produkty spożywcze z kukurydzy,
produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożo‑
wych, zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża prze‑
tworzone, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi.
(111) 309322
(220) 2017 11 06
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) UKRGOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NIŻYN
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.18

(210) 478643
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(510), (511) 29 dżemy, fasola w sosie pomidorowym, konfitury, kon‑
serwowe warzywa, leczo, marynowane owoce, marynowane warzy‑
wa, olej słonecznikowy do celów spożywczych, owoce konserwo‑
we, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty do kromek, pestki słonecznika przetworzone, powidła,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
warzyw, ragout, ratatouille.

(111) 309323
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) GMINA CIESZYN, Cieszyn, PL.
(540) MUR ART CIESZYN
(540)

(210) 478737

Kolor znaku: żółty, jasnozielony, czerwony, fioletowy, czarny,
jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.09, 27.01.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, bilety, chorągiewki papierowe,
długopisy, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, kalendarze,
materiały drukowane, notesy, szablony, szyldy, znaczki pocztowe,
18 etui na klucze, portfele, parasole, parasolki, torby, 41 organizo‑
wanie i obsługa festiwali artystycznych, festiwali murali, konkursów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie spektakli,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi komponowania graficznego publikacji, inne niż do celów re‑
klamowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.
(111) 309324
(220) 2017 11 13
(210) 478881
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL.
(540) DULUX REDESIGN
(510), (511) 2 farby, powłoki, pokosty i lakiery, rozcieńczalniki, sub‑
stancje barwiące, wszystkie jako dodatki do farb, pokostów i lakie‑
rów, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, prepa‑
raty gruntujące (w formie farb), bejce do drewna.
(111) 309325
(220) 2017 11 13
(210) 478899
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) OSTOJA
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnozielony, jasnozielony, czerwony,
jasnoniebieski
(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko‑
munikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu de‑
talicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w za‑
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kresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynaj‑
mowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradz‑
two w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarzą‑
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarzą‑
dzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomo‑
ści, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościa‑
mi, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowa‑
nie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budow‑
lane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradztwo in‑
żynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, insta‑
lowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urzą‑
dzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydrau‑
licznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porząd‑
kowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.

(111) 309326
(220) 2017 11 13
(210) 478901
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) HARMONIA
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko‑
munikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu de‑
talicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w za‑
kresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynaj‑
mowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradz‑
two w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarzą‑
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarzą‑
dzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomo‑
ści, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościa‑
mi, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowa‑
nie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budow‑
lane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradztwo in‑
żynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, insta‑
lowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urzą‑
dzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydrau‑

3190

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

licznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porząd‑
kowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.

(111) 309327
(220) 2017 11 13
(210) 478902
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) OSTOJA GALERIA HANDLOWA
(540)

Kolor znaku: zielony, granatowy, niebieski
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko‑
munikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu de‑
talicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w za‑
kresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynaj‑
mowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradz‑
two w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarzą‑
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarzą‑
dzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomo‑
ści, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościa‑
mi, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowa‑
nie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budow‑
lane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradztwo in‑
żynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, insta‑
lowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urzą‑
dzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydrau‑
licznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porząd‑
kowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.
(111) 309328
(220) 2017 09 29
(210) 477074
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 27
(732) SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW SUPERSAM, Warszawa, PL.
(540) SUPERSAM
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.08, 26.01.18,
26.01.19, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22
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(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym skle‑
pie wielobranżowym i w sklepie internetowym z artykułami przemy‑
słowymi, kosmetykami, artykułami chemii gospodarczej, artykułami
spożywczymi i alkoholami, 36 wynajmowanie powierzchni sklepo‑
wej, biurowej, usługowej i administrowanie nimi, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych i magazynów, organizacja i obsługa parkin‑
gów, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej ob‑
sługi, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, catering.

(111) 309329
(220) 2017 10 06
(210) 477352
(151) 2018 04 19
(441) 2017 12 11
(732) Absthof Magdeburg GmbH, Magdeburg, DE.
(540) 66
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoszary
(531) 03.04.13, 19.07.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(111) 309330
(220) 2017 10 11
(210) 477547
(151) 2018 03 26
(441) 2017 11 27
(732) GÓRSKI IRENEUSZ AKADEMIA NAUKI, Olsztyn, PL.
(540) akademia nauki
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 21.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie fran‑
chisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach fran‑
chisingu, 41 kursy w zakresie rozwoju osobistego, obozy letnie
[rozrywka i edukacja], pokazy edukacyjne, publikacja materiałów
edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, publi‑
kowanie podręczników szkoleniowych, szkolenia nauczycieli, szkole‑
nia w zakresie edukacji komputerowej, usługi edukacji na poziomie
podstawowym związane z umiejętnością czytania i pisania, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności intelektualnej dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka / edukacja].
(111) 309331
(220) 2017 10 11
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) MUNIO DOROTA, Warszawa, PL.
(540) FinanseIdealne
(540)

(210) 477551

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 20.05.11, 20.05.99, 24.17.20
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo biznesowe i konsultingowe w zakresie działalności go‑
spodarczej przedsiębiorstw, doradztwo z zakresie strategii bizneso‑
wych, 36 doradztwo finansowe dotyczące inwestycji i minimalizacji
ryzyka inwestycyjnego, doradztwo finansowe w zakresie podatków,
doradztwo i usługi konsultingu finansowego, 45 doradztwo i usługi
prawne.
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(111) 309332
(220) 2017 10 11
(210) 477559
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) STARNET TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) StarNet TELECOM
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 01.01.02, 01.13.05, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 38 połączenie ze światową siecią komputerową za po‑
średnictwem telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów,
obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, przydzielanie użyt‑
kownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej [usługi ope‑
ratorów sieciowych], łączność za pomocą urządzeń telekomunika‑
cyjnych, komputerów oraz urządzeń przenośnych, usługi w zakresie
udzielania informacji o telekomunikacji, telewizja kablowa, terminale
komputerowe, transmisja programów telewizyjnych, usługi poczty
głosowej, usługi telefoniczne, usługi związane z ustalaniem tras po‑
łączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu
do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypo‑
życzanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informa‑
cji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, telefonia komór‑
kowa, transmisja radiowa, usługi w zakresie dostępu do Internetu,
usługi teleinformatyczne, usługi w dziedzinie dostępu telekomuni‑
kacyjnego, usługi informacyjne konsultacyjne dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług .
(111) 309333
(220) 2017 10 12
(210) 477598
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) BY KUCHNIA MARCHÉ food REPUBLIC SINCE 2017
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, niebieski, jasnoniebieski, zielony,
biały
(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi /snack bary/, restauracje samo‑
obsługowe, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zaple‑
czem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyj‑
ne.
(111) 309334
(220) 2017 10 12
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) FitWomen.pl z myślą o kobietach
(540)

Kolor znaku: różowy, szary, czarny
(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suple‑
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, su‑
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napo‑
je izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do
żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetycz‑
ne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające do‑
datki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję,
bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe,
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggin‑
gu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie,
kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa,
odzież gimnastyczna, 30 kakao, kakaowe napoje, mieszanki kaka‑
owe, kakao w proszku, wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki
z kakao, napoje zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie
kakao, preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpusz‑
czalne kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, pasty do
sporządzania napojów kakaowych, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, 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, napo‑
je energetyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi handlu detalicz‑
nego w zakresie żywności, 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 pro‑
duktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z su‑
plementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku‑
łami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z czekoladą, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do‑
konywanych 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 promowanie handlu elektronicznego.

(111) 309335
(220) 2017 10 12
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540)
(540)

(210) 477610

(210) 477609

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 02.03.08, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suple‑
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
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lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, su‑
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napo‑
je izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do
żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetycz‑
ne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające do‑
datki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję,
bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe,
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggin‑
gu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie,
kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa,
odzież gimnastyczna, 30 kakao, kakaowe napoje, mieszanki kaka‑
owe, kakao w proszku, wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki
z kakao, napoje zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie
kakao, preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpusz‑
czalne kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, pasty do
sporządzania napojów kakaowych, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, 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, napo‑
je energetyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi handlu detalicz‑
nego w zakresie żywności, 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 pro‑
duktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z su‑
plementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku‑
łami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z czekoladą, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do‑
konywanych 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 promowanie handlu elektronicznego.

(111) 309336
(220) 2017 10 12
(210) 477630
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) MICHALAK WITOLD O.G., Warszawa, PL.
(540) alkopoligamia
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, płyty winylowe, płyty DVD, płyty
nagrane z dźwiękiem i z obrazem, nagrane płyty DVD z nagraniami
muzycznymi, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witry‑
nach internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana
z witryn internetowych MP3, 25 odzież, ubrania codzienne, koszulki,
koszulki polo, bluzy, czapki sportowe, czapki z daszkiem, obuwie,
koszule, spodnie, skarpetki, bielizna, bielizna damska, kąpielówki,
ręczniki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, szaliki, czapki dziane, paski, 41 udo‑
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stro‑
nach MP3, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną,
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną,
produkcja muzyczna, montaż filmów, edycja nagrań muzycznych
i wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
muzyki, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja
muzyczna, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych.
(111) 309337
(220) 2017 11 13
(210) 478903
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) harmonia GALERIA
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko‑
munikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu de‑
talicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w za‑
kresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynaj‑
mowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradz‑
two w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarzą‑
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarzą‑
dzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomo‑
ści, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościa‑
mi, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowa‑
nie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budow‑
lane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradztwo in‑
żynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, insta‑
lowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urzą‑
dzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydrau‑
licznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porząd‑
kowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.
(111) 309338
(220) 2017 11 13
(210) 478904
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) OSTOJA
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko‑
munikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu de‑
talicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w za‑
kresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynaj‑
mowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradz‑
two w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
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czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarzą‑
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarzą‑
dzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomo‑
ści, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościa‑
mi, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowa‑
nie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budow‑
lane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradztwo in‑
żynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, insta‑
lowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urzą‑
dzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydrau‑
licznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porząd‑
kowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.

(111) 309339
(220) 2017 11 14
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) Hop Lun Brands Limited, Dublin, IE.
(540)
(540)

(210) 478959

(531) 05.03.06
(510), (511) 25 odzież, bielizna damska, bielizna osobista, biusto‑
nosze, majtki, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, bielizna nocna,
odzież sportowa, koszulki z krótkim rękawem.
(111) 309340
(220) 2017 11 14
(210) 478968
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) LIFT‑MED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA,
Rybnik, PL.
(540) lift med
(540)

Kolor znaku: różowy, szary, biały
(531) 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura diagnostyczna dla celów medycznych i es‑
tetycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do
analizy krwi, aparatura do mikrodermabrazji, aparatura i instrumenty
dentystyczne, implanty z materiałów syntetycznych, inhalatory, iry‑
gatory do celów medycznych, lampy dla celów leczniczych, lasery
do celów medycznych i używanych medycynie estetycznej, przy‑
rządy do masażu kosmetycznego, aparatura i urządzenia używane
w medycynie, w medycynie estetycznej i kosmetologii, 44 chirurgia
plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, ekspertyzy medyczne, porady
w zakresie medycyny, medycyny estetycznej i kosmetologii, usługi
gabinetów medycyny, medycyny estetycznej, salony piękności, usłu‑
gi kosmetyczne, wizaż, usługi klinik medycznych, prywatnych klinik
medycznych, stomatologia, usługi położnych, opieka zdrowotna,
opieka pielęgniarska, medyczna, pomoc medyczna, usługi kreowa‑
nia wizerunku i stylizacji, opiniowanie medyczne, szpital.
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(111) 309341
(220) 2017 11 15
(210) 479022
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) MUSLIJA‑JASIEWICZ MEJRAN LEJDIS, Zielona Góra, PL.
(540) LEJDIS
(510), (511) 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie
w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie kursów, szkoleń, prezen‑
tacji i pokazów w zakresie pielęgnacji paznokci i rąk, prowadzenie
kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie pielęgnacji uro‑
dy, prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie
pielęgnacji ciała, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia] z zakresu stylizacji paznokci, szkolenia, szko‑
lenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, szkolenia w zakresie stylizacji paznokci, szkolenia w zakresie
prowadzenia salonów stylizacji paznokci, usługi szkół pielęgnacji
urody.
(111) 309342
(220) 2017 11 16
(210) 479050
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL.
(540) DULUX IDEALNY SUFIT
(510), (511) 2 farby, powłoki, pokosty, lakiery, rozcieńczalniki, sub‑
stancje barwiące, wszystkie jako dodatki do farb, pokostów i lakie‑
rów, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, prepa‑
raty gruntujące (w formie farb), bejce do drewna.
(111) 309343
(220) 2017 11 17
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) KRYSA JACEK, Hrubieszów, PL.
(540) CHORALIŚCI
(540)

(210) 479093

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, pomarańczowy, brązowy,
beżowy
(531) 22.01.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do odtwarzania, rejestracji i prze‑
róbki obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne nośniki z nagrania‑
mi muzycznymi audio i video, płyty, dyski, taśmy, programy kompu‑
terowe.
(111) 309344
(220) 2017 11 17
(210) 479125
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) SPEED CASH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Speed Cash Polska
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe (nieruchomości), agencje mieszkaniowe [mieszkania], agen‑
cje do wymiany operacji finansowych, agencje kredytowe, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania należ‑
ności, agencje ściągania wierzytelności, agencje windykacji należ‑
ności, analizy finansowe, analizy finansowo‑ekonomiczne, badania
finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badania finansowe,
doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem
pożyczek, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, finansowe [informacje], finansowe usługi bankowe,
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informacje finansowe, bankowość telefoniczna, bankowość inter‑
netowa, usługi bankowe, usługi bankowe i finansowe, usługi ban‑
kowości osobistej, usługi doradztwa i udzielania informacji finan‑
sowych, windykacja, windykacja należności i odzyskiwanie długów,
usługi w zakresie finansowania i pożyczek, usługi w zakresie ocen
finansowych, usługi w zakresie zarządzania długami, usługi w za‑
kresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena
nieruchomości, wyceny finansowe, zarządzanie kapitałem wysokie‑
go ryzyka, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem
nieruchomości, obsługa płatności, obsługa poleceń zapłaty, obsłu‑
ga zleceń stałych, ocena nieruchomości [wycena], oceny finansowe,
oceny i wyceny finansowe, opieka finansowa, organizacja pożyczek,
organizacja rynków handlowych w zakresie usług finansowych, or‑
ganizowanie kredytów, organizowanie pożyczek, organizowanie po‑
życzek za zabezpieczeniem, organizowanie transakcji finansowych,
organizowanie transferu pieniędzy, udzielanie pożyczek finanso‑
wych pod zabezpieczenie, udzielanie pożyczek pod zabezpiecze‑
nia, udzielanie pożyczek pod zabezpieczenie, udzielanie pożyczek
zabezpieczonych, usługi doradcze finansowo‑ekonomiczne, usługi
doradcze w zakresie spraw finansowych, usługi dotyczące poży‑
czek, usługi finansowania, usługi finansowania samochodów, usługi
finansowe w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
obligacji, usługi kredytu konsumenckiego, usługi nabywania nieru‑
chomości, usługi płatności finansowych, realizacja czeków, rejestra‑
cja udziałów, rejestrowanie transakcji w zakresie udziałów przepro‑
wadzanych między stronami, skomputeryzowane usługi finansowe,
sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie oraz analiza ra‑
portów finansowych, sporządzanie raportów i analiz finansowych,
timesharing nieruchomości, transakcje finansowe, udzielanie infor‑
macji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji finanso‑
wych, udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie pożyczek,
udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, organizowanie umów
pożyczki pod zastaw nieruchomości, planowanie finansów w za‑
kresie nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, porady
w zakresie oceny finansowej, pożyczanie pod zastaw, pożyczki, po‑
życzki [finansowanie], pożyczki pod zastaw nieruchomości, pożyczki
za zabezpieczeniem, prowadzenie spraw finansowych online, prze‑
kazy pieniężne, przetwarzanie płatności, przetwarzanie płatności na
rzecz banków, przygotowywanie umów pożyczkowych, doradztwo
kredytowe, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradz‑
two w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie nieruchomości,
działalność finansowa, elektroniczny przekaz środków na rzecz osób
trzecich, elektroniczne przetwarzanie płatności, depozyty kosztow‑
ności, czeki [sprawdzanie], dokonywanie transakcji finansowych,
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa biur,
dzierżawa budynków, dzierżawa gospodarstw rolnych, gromadzenie
informacji finansowych, home banking, indywidualne planowanie
finansowe, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe
[nieruchomości], konsultacje finansowe związane z kupnem i sprze‑
dażą przedsiębiorstw, kontrakty terminowe, monitorowanie portfeli
finansowych, nabywanie hipotek, nabywanie w celu prowadzenia
inwestycji finansowych, obsługa kart do transakcji płatniczych, ob‑
rót towarami [usługi finansowe], oceny finansowe, doradcze usługi
zarządzania finansowego, administrowanie finansami, administro‑
wanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, banki
z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon [home ban‑
king], bankowość domowa [home banking], doradztwo dotyczące
pożyczek, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo w zakresie
długów, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo
finansowe związane z usługami kredytowymi, doradztwo i analiza
finansowa, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieru‑
chomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tyl‑
ko nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, dzierżawa
ziemi, emisja obligacji, finansowanie kapitałem własnym, finansowa‑
nie kredytów, finansowanie pożyczek, finansowanie pożyczek pod
zabezpieczenie, finansowanie związane z samochodami, finansowe
(doradztwo-).

(111) 309345
(220) 2017 11 20
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) RAWI MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawicz, PL.

(210) 479198

Nr 8/2018

(540) Rawi Met
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.12, 26.05.16, 07.11.25, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkie‑
lety ramowe-) [budownictwo], konstrukcje stalowe [budownictwo],
kratownice [kładki] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, maszty [słupy] metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy,
metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metalowe kątow‑
niki stalowe, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie,
metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe rury od‑
pływowe, obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, platformy
prefabrykowane metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe,
pręty stalowe walcowane na gorąco, pręty stalowe wyższej jakości,
przenośne struktury metalowe, rury i rurki ze stali, słupy metalowe,
słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], taśma stalowa, taśmy do
związywania metalowe, zbiorniki metalowe, 7 chłodnice do silników,
cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż
do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czysz‑
czalnie złożone do ziaren, dławnice [części maszyn], drążki będące czę‑
ściami maszyn, inne niż do automatów do gier, dźwigi [urządzenia do
podnoszenia i wyciągania], formy [części maszyn], głowice cylindrów
do silników, głowice wiertarskie [części maszyn], grabie do zgrabiarek,
koła maszyn, koła szlifierskie [części maszyn], korbowody do maszyn,
motorów i silników, korby [części maszyn], łańcuchy do podnośników
[części maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska [części maszyn],
łożyska przeciwcierne do maszyn, maszynowe koła zamachowe, me‑
chanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, noże [części
maszyn], obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, osie
do maszyn, osłony maszyn, podnośniki pneumatyczne, podstawy [sta‑
tywy] maszyn, przekładnie do maszyn, przenośniki, sprzęgła wałów
[maszyny], stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], tłoki [części
maszyn lub silników], wały korbowe, wały napędowe, inne niż do po‑
jazdów lądowych, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części
maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części
maszyn], 40 obróbka metali, piaskowanie, powlekanie metalu.
(111) 309346
(220) 2017 11 21
(210) 479240
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) JURGA MACIEJ POWERFARM, Wolsztyn, PL.
(540) POWERFARM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towa‑
rów jak: maszyny rolnicze, kombajny zbożowe, traktory i ciągniki.
(111) 309347
(220) 2017 11 21
(210) 479258
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) Shanghai Yu Fly Milky Way Technology Co., Ltd., Szanghaj, CN.
(540) YU FLY
(540)

(531) 18.05.05, 27.05.01
(510), (511) 9 chipy z kodem DNA, aparaty fotograficzne, urządzenia
telewizyjne, procesory centralne, smartfony, aplikacje komputerowe do
pobrania, refraktory, chipy [układy scalone], okulary, baterie elektryczne,
35 reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklama on‑line za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, zarządzanie handlowe w zakresie konce‑
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, udostępnianie informa‑
cji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo‑eksportowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, biura pośrednictwa pracy, systematyzacja danych w kompute‑
rowych bazach danych, poszukiwania w zakresie patronatu.
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(111) 309348
(220) 2017 11 24
(210) 479383
(151) 2018 04 20
(441) 2018 01 03
(732) KIWIOR KATARZYNA DAGMARA STACJA TALENTÓW,
Warszawa, PL.
(540) GALAKTYKA TALENTÓW
(510), (511) 41 planowanie widowisk, organizacja widowisk, pro‑
dukcja widowisk, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, orga‑
nizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie widowisk
w celach edukacyjnych, usługi w zakresie organizowania widowisk kul‑
turalnych, widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem
aktorów, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, edukacja przedszkolna, usługi przed‑
szkoli [edukacja], organizowanie seminariów związanych z edukacją,
sympozja związane z edukacją, obozy letnie [rozrywka i edukacja],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze‑
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia),
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
nauczanie indywidualne, informacja o edukacji, pisanie piosenek,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla‑
mowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on‑line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, udostępnianie muzyki cyfrowej (nie do pobrania
w Internecie), usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w za‑
kresie komponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty (nauczania),
wystawianie spektakli na żywo, wyższe uczelnie (edukacja), fotografia
i fotoreportaże, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja].
(111) 309349
(220) 2017 11 28
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 08
(732) KRZEMIŃSKI MACIEJ, Poznań, PL.
(540) CLUB WUEF
(540)

(210) 479467

do pobrania, refraktory, chipy [układy scalone], okulary, baterie elek‑
tryczne, 35 reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie handlowe w za‑
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo‑eksportowych, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, biura pośrednictwa pracy, syste‑
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, poszukiwania
w zakresie patronatu, 36 usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
wymiana walut, transfer elektroniczny kapitału, bankowość online,
wycena antyków, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzie‑
lanie pożyczek za zabezpieczeniem, powiernictwo, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, 38 usługi agencji praso‑
wych, przesyłanie wiadomości, komunikacja za pośrednictwem te‑
lefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], oferowanie połączeń telekomunikacyj‑
nych z globalną siecią komputerową, udostępnianie forów dysku‑
syjnych w Internecie, usługi w zakresie wideokonferencji, komuni‑
kacja radiowa, 39 dostawa towarów, informacje o ruchu drogowym,
wynajem łodzi, chroniony transport przedmiotów wartościowych,
transport lotniczy, wynajem samochodów, dystrybucja energii,
dostarczanie paczek, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], re‑
zerwacja podróży, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi
w zakresie szkoleń, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie widowisk [impresariat], publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, rozrywka telewizyjna, tłumaczenia, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], 43 biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], usługi hotelowe, usługi restauracyjne, rezerwacje ho‑
telowe, bary szybkiej obsługi [snack‑bary], usługi barowe, wynajmo‑
wanie sal na zebrania, usługi domów opieki dla osób w podeszłym
wieku, usługi w zakresie żłobków i dziennych placówek opieki nad
dziećmi, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej
zastawy stołowej.

(111) 309351
(220) 2017 04 24
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.13, 25.01.01, 25.01.19, 26.01.01,
26.01.16, 26.02.01, 26.02.08, 26.11.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
fitness klubów, usługi siłowni, usługi trenerów osobistych, zajęcia
sportowe, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie edukacji sporto‑
wej, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie instruk‑
tażu sportowego, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych.
(111) 309350
(220) 2017 11 28
(210) 479519
(151) 2018 04 19
(441) 2018 01 03
(732) Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., Ltd.,
Fengxi Xincheng, CN.
(540) Cool chat
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoszary, szary
(531) 02.05.02, 02.05.03, 02.05.22, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 chipy z kodem DNA, aparaty fotograficzne, urządzenia
telewizyjne, procesory centralne, smartfony, aplikacje komputerowe
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(210) 470842

Kolor znaku: złoty, biały, brązowy
(531)
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty‑preparaty do żywno‑
ści, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aro‑
maty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski
gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami
i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu,
budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa,
cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżo‑
wy, chow‑chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa
do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto
w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przypra‑
wa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, cze‑
kolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, któ‑
rych głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów inne
niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do
ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych niż esencje ete‑
ryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten
jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, her‑
batniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęcz‑
mień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane], jogurt
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot
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dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna,
kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, kra‑
kersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona
[popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytut her‑
baty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron,
liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód
naturalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany
[polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki,
makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza,
marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapio‑
ki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich
wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście,
mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary
inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napo‑
je kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet,
ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kul‑
ki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny,
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta
migdałowa, pasta z soi [przyprawa], pasty czekoladowe zawierają‑
ce orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze],
pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane
warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z na‑
dzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki
ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron], potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, prepa‑
raty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślin‑
ne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty
wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą‑
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, prze‑
tworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy
korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka],
puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mącz‑
ka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię
lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku
kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki
naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodoro‑
węglan sodu do pieczenia], sojowa mąka, sorbety [lody], sos sojowy,
sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomido‑
rowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik natu‑
ralny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów
spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie],
tapioka, tarty [z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat],
wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem],
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kuli‑
narnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świą‑
tecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cu‑
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do
dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęsz‑
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża,
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożyw‑
czych, zioła konserwowane [przyprawy], 43 bary szybkiej obsługi
[snack‑bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, usługi restauracji washoku, usługi restaura‑
cyjne.

(111) 309352
(220) 2017 10 13
(210) 477660
(151) 2018 04 03
(441) 2017 11 27
(732) CHAYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CHAYO
(510), (511) 30 napoje na bazie herbaty, 32 napoje owocowe i napo‑
je bezalkoholowe.
(111) 309353
(220) 2017 10 13
(151) 2018 03 29
(441) 2017 11 27
(732) NOWAK ADAM, Warszawa, PL.

(210) 477669
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(540) Andromeda
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w detalu, w hurcie, w sklepie inter‑
netowym on‑line kosmetyków, ziół, suplementów diety, produktów
prozdrowotnych, żywności ekologicznej.
(111) 309354
(220) 2017 10 13
(210) 477672
(151) 2018 03 29
(441) 2017 11 27
(732) BR39 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Braniewo, PL.
(540) BR 39 BRANIEWO
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji importowo‑eksportowych.
(111) 309355
(220) 2017 10 13
(210) 477689
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) ING ING BANK HIPOTECZNY
(540)

Kolor znaku: granatowy, czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.01, 03.01.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i or‑
ganizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie
gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy
efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, bada‑
nia i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyza‑
cja informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpo‑
średnim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finanso‑
we, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych
i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finanso‑
we, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finanso‑
we, transfer elektroniczny środków finansowych, 42 administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramo‑
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalo‑
wanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych
dla klientów i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Inter‑
net, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(111) 309356
(220) 2017 10 14
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) X MUSIC
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 24.13.01, 25.07.03, 27.05.01, 29.01.13

(210) 477696
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(510), (511) 9 urządzenia i sprzęt do odtwarzania dźwięku, urządze‑
nia i sprzęt do rejestrowania dźwięku, sprzęt audio, sprzęt nagłośnie‑
niowy, urządzenia do odtwarzania audio, obrazów, filmów, aparatura
do odtwarzania obrazu wideo, przenośne urządzenia do odtwarza‑
nia dźwięku, urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, urzą‑
dzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu i/lub dźwięku, mo‑
nitory radiowe do odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzenia
do odtwarzania do nośników dźwięku i/lub obrazu, odtwarzacze
dźwięku, odtwarzacze muzyki, cyfrowe odtwarzacze muzyki, prze‑
nośne odtwarzacze muzyczne, odtwarzacze DVD, odtwarzacze płyt
kompaktowych, gramofonowych, fonograficznych, przenośne od‑
twarzacze CD, przenośne odtwarzacze multimedialne, przenośne
odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, odtwa‑
rzacze płyt kompaktowych do użytku z komputerem, odtwarzacze
cyfrowych taśm audio, odtwarzacze wideo z nagrywarką, słuchawki
muzyczne, pliki muzyczne do pobierania, chipy zawierające muzycz‑
ne nagrania dźwiękowe, głośniki, głośniki samochodowe, głośniki
komputerowe, głośniki audio, przenośne głośniki, głośniki bezprze‑
wodowe, głośniki osobiste, głośniki wysokotonowe, domowe gło‑
śniki audio, głośniki do gramofonów, głośniki z technologią blueto‑
oth, przenośne głośniki wibracyjne, głośniki do pojazdów, głośniki
z wbudowanym wzmacniaczem, głośniki pomocnicze do telefonów
komórkowych, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia,
głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, głośniki mo‑
bilne, słuchawki do muzyki, słuchawki bluetooth, słuchawki stereo‑
foniczne, słuchawki douszne, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki
zakładane na głowę, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słu‑
chawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, wzmacniacze
słuchawkowe, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, od‑
twarzacze mp3, odtwarzacze mp4, zestawy słuchawkowe, przewo‑
dy audio, kable i przewody do przewodzenia sygnału dla urządzeń
informatycznych, audio‑video i telekomunikacji, przewody audio,
kable i przewody elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów,
kable i przewody do głośników, kable i przewody zasilające, elek‑
tryczne kable połączeniowe, kable do transmisji danych, kable do
przekaźników radiowych, przewody świetlne USB, przewody do USB,
przewody do przekazu sygnałów optycznych, zestawy muzyczne
(odtwarzacze, wzmacniacze, głośniki), wzmacniacze słuchawkowe,
wzmacniacze stereo, wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze
optyczne, wzmacniacze elektryczne i elektroniczne, części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów.

(111) 309357
(220) 2017 10 16
(210) 477708
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PoleCoin
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy kom‑
puterowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępnia‑
ne za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie do
mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowa‑
nie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi
transakcji walutowych, transakcji finansowych, oprogramowanie do
pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych i krypto‑
walut, waluta wirtualna, waluta cyfrowa, kryptowaluta, 35 pośred‑
nictwo w zakresie transakcji handlowych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi konsultacji bizne‑
sowych dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut
cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, udostępnianie infor‑
macji związanych z transakcjami walutowymi, udostępnianie infor‑
macji biznesowych w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych,
kryptowalut i systemu blockchain, usługi marketingowe w zakresie
funkcjonowania technologii blockchain, usługi badania rynku i opinii
publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badanie w dziedzinie
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w za‑
kresie wydolności przedsiębiorstw, wyszukiwanie dla osób trzecich
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kompu‑
terowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji
informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy kompu‑
tera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet
i Intranet, cyfrowo, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi wa‑
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lutowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez internet
[home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna,
usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych,
usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, transak‑
cje i operacje w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej i kryptowalucie,
usługi przetwarzania transakcji pieniężnych opartych na systemie
blockchain, usługi finansowe związane z walutami wirtualnymi, wa‑
lutami cyfrowymi i kryptowalutami, usługi inwestycji kapitałowych,
inwestycje na rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowa‑
lut, usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych i kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, transfer elektronicznych środków pieniężnych, usłu‑
gi doradztwa finansowego, udzielanie kredytów i pożyczek, usługi
w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckie‑
go, organizowanie finansowania projektów w zakresie emisji wa‑
lut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi agencji nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nie‑
ruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych,
w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywa‑
nia wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet
na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe,
udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów
wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa
giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i ak‑
tywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań
giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji
giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy,
operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące
obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut,
sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sporto‑
wych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio‑
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 38 usługi przesyłania
informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łączności,
w tym poprzez terminale komputerowe, usługi udostępniania porta‑
lu z informacjami bankowymi, finansowymi, walutowymi, gospodar‑
czymi, giełdowymi oraz podatkowymi, usługi udostępniania platfor‑
my internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, walut
wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, transmisja informacji giełdowych i walu‑
towych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja i prze‑
twarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredyto‑
wymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, 42 usługi
wdrażania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie
i modernizacja systemów komputerowych, hosting serwerów trans‑
akcyjnych, przygotowywanie serwisów internetowych, administro‑
wanie stronami internetowymi, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej,
Internetu, Intranetu, udostępnianie stron internetowych w celu do‑
stępu i pozyskiwania informacji, tworzenie i projektowanie platform
i stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo zwią‑
zane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych
do handlu elektronicznego, programowanie komputerowe w dzie‑
dzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu
blockchain, usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogą‑
cych stanowić przedmiot obrotu, prowadzenie badań naukowych,
prowadzenie prac badawczo‑rozwojowych.
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(111) 309358
(220) 2017 10 16
(210) 477727
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PolaCoin
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy kom‑
puterowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępnia‑
ne za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie do
mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowa‑
nie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi
transakcji walutowych, transakcji finansowych, oprogramowanie do
pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych i krypto‑
walut, waluta wirtualna, waluta cyfrowa, kryptowaluta, 35 pośred‑
nictwo w zakresie transakcji handlowych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi konsultacji bizne‑
sowych dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut
cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, udostępnianie infor‑
macji związanych z transakcjami walutowymi, udostępnianie infor‑
macji biznesowych w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych,
kryptowalut i systemu blockchain, usługi marketingowe w zakresie
funkcjonowania technologii blockchain, usługi badania rynku i opinii
publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badanie w dziedzinie
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w za‑
kresie wydolności przedsiębiorstw, wyszukiwanie dla osób trzecich
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kompu‑
terowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji
informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy kompu‑
tera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet
i Intranet, cyfrowo, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi wa‑
lutowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet
[home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna,
usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych,
usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, transak‑
cje i operacje w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej i kryptowalucie,
usługi przetwarzania transakcji pieniężnych opartych na systemie
blockchain, usługi finansowe związane z walutami wirtualnymi, wa‑
lutami cyfrowymi i kryptowalutami, usługi inwestycji kapitałowych,
inwestycje na rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowa‑
lut, usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych i kart płat‑
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, transfer elektronicznych środków pieniężnych, usłu‑
gi doradztwa finansowego, udzielanie kredytów i pożyczek, usługi
w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckie‑
go, organizowanie finansowania projektów w zakresie emisji wa‑
lut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, usługi de‑
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi agencji nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nie‑
ruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych,
w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywa‑
nia wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet
na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe,
udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów
wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa
giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i ak‑
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tywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań
giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji
giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy,
operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące
obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut,
sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sporto‑
wych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio‑
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 38 usługi przesyłania
informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łączności,
w tym poprzez terminale komputerowe, usługi udostępniania porta‑
lu z informacjami bankowymi, finansowymi, walutowymi, gospodar‑
czymi, giełdowymi oraz podatkowymi, usługi udostępniania platfor‑
my internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, walut
wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, transmisja informacji giełdowych i walu‑
towych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja i prze‑
twarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredyto‑
wymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, 42 usługi
wdrażania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie
i modernizacja systemów komputerowych, hosting serwerów trans‑
akcyjnych, przygotowywanie serwisów internetowych, administro‑
wanie stronami internetowymi, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej,
Internetu, Intranetu, udostępnianie stron internetowych w celu do‑
stępu i pozyskiwania informacji, tworzenie i projektowanie platform
i stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo zwią‑
zane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych
do handlu elektronicznego, programowanie komputerowe w dzie‑
dzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu
blockchain, usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogą‑
cych stanowić przedmiot obrotu, prowadzenie badań naukowych,
prowadzenie prac badawczo‑rozwojowych.

(111) 309359
(220) 2017 10 16
(210) 477728
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) SUPER FAJNE DZIKI
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
i usług pozwalające na swobodnie ich oglądanie i nabywanie w za‑
kresie: dietetycznych substancji do celów medycznych, preparatów
farmaceutycznych, odżywek, mineralnych dodatków do żywności,
preparatów witaminowych, odżywek wzmacniających zawierają‑
cych preparaty parafarmaceutyczne stosowanych profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, preparatów medycznych do odchudzania
i utrzymania sylwetki, suplementów diety, artykułów spożywczych
z wyjątkiem wyrobów z dziczyzny, turystycznych, sportowych, te‑
lekomunikacyjnych, informatycznych, medycznych, do celów dy‑
daktycznych, urządzeń do transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, nośników danych, płyt oraz dysków z nagraniami, reklama
i promocja sprzedaży dotycząca towarów i usług oferowanych i za‑
mawianych drogą telekomunikacyjną lub elektroniczną, reklama,
w tym reklama radiowa i telewizyjna, reklama kinowa, dokumen‑
tacja reklamowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, dostarczanie oraz wy‑
najem czasu i miejsca reklamowego i na ogłoszenia we wszystkich
środkach przekazu, powyższe usługi również dostarczane on‑line
z elektronicznych lub komputerowych baz danych lub Internetu, ma‑
teriały reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama on‑line w sieci
komputerowej, dystrybucja towarów w celach reklamowych, dys‑
trybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, dystrybucja reklam, marketing, w tym marketing
bezpośredni, wspieranie sprzedaży, doradztwo w zakresie zbytu i za‑
kupu, pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów, także
odpłatne wykonywanie usług, zwłaszcza przyjmujących postać da‑
nych, tekstu, obrazu i/lub dźwięku przy zastosowaniu sieci kompute‑
rowych, realizacja przedsięwzięć handlowych na rzecz osób trzecich,
w szczególności w połączeniu z usługami on‑line, odpłatne, czasowe
odstąpienie urządzeń do przetwarzania danych, dostarczanie inte‑
raktywnego panelu informacyjnego do dystrybucji, promocji, sprze‑
daży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną, bezpośrednia
usługa zamawiania prezentów za pośrednictwem komputera, wysta‑
wy, prezentacje handlowe on‑line przy zastosowaniu sieci kompute‑
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rowych, usługi teleshoppingu i homeshoppingu, promocja, reklama
i marketing on‑line stron internetowych, prowadzenie wykazu infor‑
macji handlowych w Internecie, prowadzenie katalogów towarów
i usług, usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania z lub bez
pomocy elektronicznych baz danych, opracowywanie, projektowa‑
nie i umieszczanie elektronicznych billboardów, usługi zawierające
nagrywanie, transkrypcję, transformację, kompozycję, kompilację
informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym,
subskrypcja gazet elektronicznych, usługi domu towarowego i/lub
wysyłkowego, także świadczone on‑line, także za pośrednictwem
Internetu, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarzą‑
dzanie zbiorami informatycznymi, 38 komunikacja wykorzystująca
terminale komputera, przekazywanie danych, tekstu, dźwięku i ob‑
razu, przekazywanie wiadomości i obrazów przy pomocy kompu‑
tera, dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych
lub z Internetu, umożliwianie dostępu do baz danych on‑line, prze‑
syłanie, dystrybucja i transmisja sygnałów telewizyjnych, radiowych,
telekomunikacyjnych przez bezprzewodową i/lub kablową sieć
cyfrową i analogową, włącznie z operacjami on‑line i off‑line, także
przez komputer, prowadzenie on‑line chatów, forum w celu transmi‑
sji wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, prowadzenie
elektronicznej tablicy ogłoszeń on‑line, usługi poczty komputerowej
oraz skrzynki poczty elektronicznej, dostarczanie i elektroniczne
przesyłanie kart, listów, maili i wiadomości, programów komputero‑
wych, danych, dokumentów, instrukcji, zamówień elektronicznych
wiadomości głosowych przez Internet, terminal komputerowy, sieć
komunikacyjną, w tym nagrywanie, a następnie przesyłanie wia‑
domości głosowych przez środki telekomunikacyjne, informacja
o komunikacji i nadawaniu przez media elektroniczne, dostarczanie
produktów telekomunikacyjnych w celu pośredniczenia przy zamó‑
wieniach produktów i usług przez elektroniczne dane komunikacyj‑
ne, dostarczanie dostępu do elektronicznej sieci komunikacyjnej,
Internetu, extranetu oraz tablic ogłoszeń, dzierżawa, wynajmowa‑
nie lub leasing urządzeń komunikacyjnych i skrzynek poczty elek‑
tronicznej, przesyłanie sygnału w celach handlu elektronicznego
przez system telekomunikacyjny i system danych komunikacyjnych,
przesyłanie danych w celu wykorzystania elektronicznego obrazu
powstałego przez połączenie telefoniczne, dostarczanie publikacji
elektronicznych on‑line nie ściągalnych, udostępnianie interneto‑
wego forum dyskusyjnego, 39 dostarczanie towarów z zamówień
elektronicznych, 41 publikacja i wydawanie informacji o edukacji, im‑
prezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usłu‑
gami świadczonymi on‑line, usługi księgarni on‑line, w tym usługi
księgarni elektronicznej, publikowanie, edycja i dystrybucja książek,
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, także obsługa
publikacji elektronicznych on‑line, publikacja książek elektronicz‑
nych i czasopism on‑line, usługi publikacji elektronicznej.

(111) 309360
(220) 2017 10 16
(210) 477737
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST.
WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EKOIMPULS DLA WARSZAWY
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, szary
(531) 01.15.03, 24.15.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 publikowanie tekstów o charakterze informacyjnym
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie edukacji,
nauki i rekreacji, rozrywka i nauczanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, gali, szko‑
leń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie edu‑
kacji ekologicznej, usługi w zakresie edukacji na temat środowiska
naturalnego, usługi w zakresie edukacji dotyczącej recyklingu oraz
przetwarzania odpadów.
(111) 309361
(151) 2018 04 10

(220) 2017 10 16
(441) 2017 12 18

(210) 477743

3199

(732) FASTYN SYLWESTER, Wola Makowska, PL.
(540) serwisant.pl it
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski
(531) 14.05.15, 14.05.18, 27.05.01, 26.02.01, 26.02.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku ze
sprzętem informatycznym, w szczególności komputerów, serwerów,
laptopów, części komputerowych, peryferii, usługi sprzedaży hurto‑
wej i detalicznej w związku z oprogramowaniem komputerowym,
w szczególności programów klasy ERP, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej artykułów biurowych i eksploatacyjnych, usługi sprze‑
daży hurtowej i detalicznej kas i drukarek fiskalnych, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku ze sprzętem do monitoringu, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów elektronicznych, usługi
zarządzania elektronicznymi zaświadczeniami, za pomocą których
dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporząd‑
kowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwia‑
ją identyfikację tej osoby, analiza danych biznesowych, analiza zarzą‑
dzania w biznesie, analiza procesów biznesowych przedsiębiorstw,
37 konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalacja sieci
komputerowych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie kom‑
puterów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, konserwa‑
cja i naprawa drukarek, montaż i naprawa sprzętu do monitoringu,
42 usługi doradztwa informatycznego, usługi doradcze ekspertów
w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie sieciowych zapór
komputerowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób
trzecich, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania
komputerowego, w szczególności oprogramowania ERP, opracowy‑
wanie i rozwój sieci komputerowych, projektowanie i opracowywa‑
nie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputero‑
wych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, monitoring
systemów sieciowych, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, doradztwo w zakresie sprzętu kompute‑
rowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, usługi
w zakresie sieci komputerowych, konfiguracja systemów i sieci kom‑
puterowych, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie
ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, kontrola jakości w za‑
kresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie opro‑
gramowania komputerowego, audyt systemów komputerowych,
audyt oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, elek‑
troniczna konwersja danych lub programów, programowanie kom‑
puterowe, wypożyczanie komputerów, konwersja danych lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów, hosting
stron internetowych, portali internetowych, serwerów i platform
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, prowadzenie portali internetowych dla osób trzecich,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmo‑
wanie zasobów serwerów.
(111) 309362
(220) 2017 10 17
(210) 477770
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 11
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) PIERSIÓWKA SOKOŁOWSKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 309363
(220) 2017 10 17
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) PRIDE GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRIDE

(210) 477771

3200
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(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, granatowy, szary
(531) 03.07.01, 03.07.19, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 14 biżuteria, zawieszki, zawieszki do breloków, 25 odzież,
nakrycia głowy, szaliki, 35 usługi reklamowe, marketingowe, promo‑
cyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 309364
(220) 2017 10 17
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 11
(732) SODA PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) VERUTTI
(540)

(210) 477778

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na ofero‑
waniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet
i sprzedaży wysyłkowej w zakresie: artykułów i sprzętu gospodarstwa
domowego, mebli i sprzętu oświetleniowego do użytku domowego,
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 37 usługi profesjonalnego
montażu urządzeń gospodarstwa domowego, mebli i sprzętu oświetle‑
niowego, usługi diagnostyki oraz naprawy urządzeń gospodarstwa do‑
mowego mebli i sprzętu oświetleniowego, serwis i przeglądy urządzeń
gospodarstwa domowego mebli i sprzętu oświetleniowego.
(111) 309365
(220) 2017 10 17
(210) 477779
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 11
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) PODRÓŻE KULINARNE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj‑
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, szynka, kiełbasa, kabano‑
sy, zupy.
(111) 309366
(220) 2017 10 17
(210) 477783
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) PIERSIÓWKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 309367
(220) 2017 10 17
(210) 477799
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) GOŁOWKOW MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) LENIWA RODZINA
(510), (511) 29 konserwy rybne, potrawy rybne, zupy, składniki do
sporządzania zup, 30 pieczywo, chleb, ciasta, ciastka, wyroby cukier‑
nicze, gofry, potrawy na bazie mąki, pierogi, naleśniki, pizze, placki,
tarty, tortille, 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: mięso, po‑
trawy mięsne i na bazie warzyw, grzybów i ziół, przetwory i potrawy
na bazie ziemniaków, potrawy rybne, pieczywo, ciasta, herbata, her‑
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bata mrożona, napoje na bazie herbaty, lody spożywcze, kakao, wy‑
roby z kakao, kanapki, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy,
makarony, ciasta mączne, musy owocowe, deserowe, czekoladowe,
napoje na bazie kakao, potrawy na bazie mąki, pierogi, naleśniki, na‑
poje, sosy do sałatek, słodycze, sorbety jako lody, sosy do polewania
deserów, sosy, spaghetti, tarty, tortille, żywność na bazie mąki, przy‑
prawy, pieczywo, napoje bezalkoholowe, piwo, wino, organizowa‑
nie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie
i informowanie o artykułach spożywczych w Internecie, konsulting
w zakresie działalności gastronomicznej, 43 usługi restauracyjne
i barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie, restau‑
racje, stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomicz‑
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, sprzedaż dań
do osób prywatnych i firm, usługi kateringowe, udzielanie informacji
i porad w zakresie usług gastronomicznych działalności restauracji,
kawiarni, barów, udzielanie informacji o usługach gastronomicznych.

(111) 309368
(220) 2017 10 17
(210) 477803
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 04
(732) EURL INTERIEUR DESIGN & DECORATION, Marsylia, FR.
(540) MIRAL DECO
(510), (511) 11 żyrandole, lampy stojące, kolorowe światełka do de‑
koracji świątecznych, lampki biurkowe, lampy halogenowe, lampki
do czytania, oświetlenie kopułowe do mebli, lampki nocne, lampy
do dekoracji świątecznych, sufitowe lampy wiszące, abażury do lamp,
zawieszenia do lamp, wisiorki do żyrandoli, osprzęt oświetleniowy,
20 lustra (srebrzone szkło), ramy obrazów [listwy do-], łapacze snów
[dekoracje], komody, kanapy, stojaki na kapelusze, półki [meble], sto‑
jaki [meble], duże wyściełane fotele, taborety, kredensy, krzesła, łóż‑
ka, biblioteczki [regały na książki], wieszaki stojące na płaszcze, szafki
nocne, stoliki przy kanapie, drabiny schodkowe wykonane z drewna,
ławki, biurka, stoliki salonowe, konsole, wezgłowia, plansze, stoiska
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, szkatułki, meble, stoliki
przyścienne z szufladami, okolicznościowe stojaki na kwiaty, wyroby
artystyczne wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub
tworzyw sztucznych, zawartych w tej klasie, materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawartych w tej klasie, posążki
wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub tworzyw
sztucznych, zawartych w tej klasie, 35 usługi handlu detalicznego i/
lub hurtowego, w tym handlu online, związanego ze sprzedażą żyran‑
doli, lamp stojących, kolorowych światełek do dekoracji świątecznych,
lampek biurkowych, lamp halogenowych, lampek do czytania, oświe‑
tlenia kopułowego do mebli, lampek nocnych, lamp do dekoracji świą‑
tecznych, sufitowych lamp wiszących, abażurów do lamp, zawieszeń
do lamp, wisiorków do żyrandoli, osprzętu oświetleniowego, usługi
handlu detalicznego i/lub hurtowego, w tym handlu online, związa‑
nego ze sprzedażą luster (srebrzone szkło), ram obrazów [listwy do-],
łapaczy snów [dekoracje], komód, kanap, stojaków na kapelusze, sto‑
jaków [meble], półek [meble], dużych wyściełanych foteli, taboretów,
kredensów, krzeseł, łóżek, biblioteczek [regały na książki], wieszaków
stojących na płaszcze, szafek nocnych, stolików przy kanapie, drabin
schodkowych wykonanych z drewna, ławek, biurek, stolików salono‑
wych, konsoli [meble], wezgłowi, niemetalowych plansz, niemeta‑
lowyh stoisk wystawowych i oznakowań, szkatułek, mebli, stolików
przyściennych z szufladami, okolicznościowych stojaków na kwiaty,
wyrobów artystycznych wykonanych z gipsu, wosku, tworzyw sztucz‑
nych, drewna, statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób i dekoracji wy‑
konanych z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawartych w tej klasie, posążków z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, zawartych w tej klasie.
(111) 309369
(220) 2017 10 17
(210) 477827
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ PORADY
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], gazety, materiały drukowane,
broszury, katalogi, książki, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, fotografie, 41 usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
publikowanie tekstów medycznych, usługi wydawnicze w zakresie elek‑
tronicznych książek i czasopism w Internecie, publikowanie tekstów edu‑
kacyjnych, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie czasopism,
organizowanie konkursów, 44 porady w zakresie farmakologii, usługi
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farmaceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, profesjonalne do‑
radztwo w zakresie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie urody.

(111) 309370
(220) 2017 10 18
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) WARMUS TOMASZ JAN, Warszawa, PL.
(540) FALENTY CATERING
(540)

(210) 477852

Kolor znaku: biały, granatowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.05, 25.01.09, 25.01.25, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 39 pakowanie i dostarczanie towarów, dostarczanie to‑
warów zamówionych korespondencyjnie, 43 obsługa gastronomicz‑
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie
prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, usługi w zakresie cateringu.
(111) 309371
(220) 2017 10 18
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) SOCZEWKI365.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzeszów, PL.
(540) soczewki365.pl
(540)

(210) 477854

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, ciemnoszary, niebieski, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01
(510), (511) 9 szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, so‑
czewki korekcyjne, soczewki optyczne, oprawki do okularów, okulary,
okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, etui
na okulary, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
(111) 309372
(220) 2017 10 18
(210) 477860
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) TWORZEWSKA KAROLINA WAXROOM, Warszawa, PL.
(540) WAXROOM WAX BAR
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługa depilacji, stylizacji brwi i henny oraz rzęs.
(111) 309373
(220) 2017 10 18
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Polnord
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 dokumentacja projektowo‑kosztorysowa, 19 wyro‑
by niemetalowe: materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, prefabry‑
katy betonowe, beton towarowy, sufity podwieszane, żaluzje nie‑
metalowe, 37 roboty budowlano‑montażowe i instalacyjne zarówno
w generalnym wykonawstwie jak i w podwykonawczym na nowo
budowanych obiektach i remontach, budowanie, naprawy i insta‑
lowanie obiektów małej architektury, usługi budowlane, naprawy
budowlane, budowlane usługi instalacyjne wewnątrz budynków,
realizacja i nadzór robót budowlano‑montażowych, 39 przewóz to‑
warów i osób środkami transportu samochodowego, wynajmowanie
pojazdów i sprzętu transportowo‑budowlanego.

(111) 309374
(220) 2017 10 19
(210) 477909
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) ŻŁOBKI ELFIKI ANDRZEJ NOWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław, PL.
(540) ELFIKI
(510), (511) 41 przedszkola, punkty przedszkolne, usługi w zakresie
edukacji, nauki, nauczania, kultury, sportu i rekreacji, doradztwo
zawodowe, nauczanie indywidualne, nauczanie języków obcych,
organizowanie wyjazdów wakacyjnych w zakresie rozrywki, kultury
i edukacji, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, szkoły z in‑
ternatem, informacja o edukacji, usługi związane z rozrywką, rekre‑
acją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych, zabaw ru‑
chowych, obsługa obiektów sportowych, organizowanie imprez roz‑
rywkowych oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, kon‑
certów muzycznych, występów folklorystycznych, balów, przyjęć,
uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich
polegające na zapewnieniu edukacji i rozrywki, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, kongresów, pokazów, seminariów, spektakli,
sympozjów, targów, wystaw i zjazdów w zakresie edukacji i rozryw‑
ki, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikacji elektronicznych
on‑line, publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów dydak‑
tycznych, treści video, publikowanie tekstów innych niż teksty re‑
klamowe, wynajem sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych wy‑
posażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: komputer,
Internet, 43 żłobki dla dzieci, opieka nad dziećmi w żłobkach, ośrodki
i placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi,
usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, restauracjach i stołówkach, przygotowanie dań na zamó‑
wienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych,
przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polega‑
jące na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(111) 309375
(220) 2017 10 19
(210) 477916
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) SUPLIIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Strzykuły, PL.
(540) #Suplementuję Świadomie
(540)

(210) 477862
Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 24.17.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów me‑
dycznych, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla
zwierząt, błonnik pokarmowy, chleb dla diabetyków przystosowany
do celów medycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do
celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz‑
nych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
herbata lecznicza, homogenizowana żywność przystosowana do
celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów
medycznych, liofilizowana żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, napoje stosowane
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w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, preparaty albuminowe
do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne do celów tera‑
peutycznych lub medycznych, preparaty witaminowe, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub
medycznych, sole wód mineralnych, środki zmniejszające apetyt do
celów medycznych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy die‑
ty zawierające białko, suplementy diety zawierające lecytynę, suple‑
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki psze‑
nicy, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, tabletki
wspomagające odchudzanie, tran, woda melisowa do celów farma‑
ceutycznych, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, 35 doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, dekoracja wystaw skle‑
powych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, organizacja pokazów mody w ce‑
lach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie reklam, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi po‑
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten‑
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi
pośrednictwa w handlu, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 organizowanie
widowisk w celach kulturalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, usługi rozrywkowe, obozy sportowe, sędziowanie
sportowe.

(111) 309376
(220) 2017 10 19
(210) 477918
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) SUPLIIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Strzykuły, PL.
(540) supliiv
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów me‑
dycznych, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla
zwierząt, błonnik pokarmowy, chleb dla diabetyków przystosowany
do celów medycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do
celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz‑
nych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
herbata lecznicza, homogenizowana żywność przystosowana do
celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów
medycznych, liofilizowana żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, napoje stosowane
w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, preparaty albuminowe
do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne do celów tera‑
peutycznych lub medycznych, preparaty witaminowe, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub
medycznych, sole wód mineralnych, środki zmniejszające apetyt do
celów medycznych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy die‑
ty zawierające białko, suplementy diety zawierające lecytynę, suple‑
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki psze‑
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nicy, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, tabletki
wspomagające odchudzanie, tran, woda melisowa do celów farma‑
ceutycznych, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, 35 doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, dekoracja wystaw skle‑
powych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, organizacja pokazów mody w ce‑
lach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie reklam, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi po‑
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten‑
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi
pośrednictwa w handlu, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 organizowanie
widowisk w celach kulturalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, usługi rozrywkowe, obozy sportowe, sędziowanie
sportowe.

(111) 309377
(220) 2017 10 19
(210) 477919
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 04
(732) WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI, Warszawa, PL.
(540) W.K.N
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy, biały, błękitny
(531) 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 25 bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem,
czapki narciarskie, czapki sportowe, czapki z daszkiem, kombinezo‑
ny narciarskie do zawodów, koszulki dla dzieci, koszulki kolarskie, ko‑
szulki polo, koszulki sportowe, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
z nadrukami, kurtki, kurtki narciarskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki
sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki z kapturem chronią‑
ce przed zimnem i wiatrem, spodnie narciarskie, odzież sportowa,
35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, promowanie towarów
i usług w drodze sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama,
36 sponsorowanie działalności sportowej, 41 organizowanie i prowa‑
dzenie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów narciarskich, organizowanie imprez i zawodów sporto‑
wych, organizowanie zawodów narciarskich, sędziowanie sportowe,
szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie jazdy na nartach, szkolenie
zawodników sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na im‑
prezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy
z nagrodami, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi szko‑
leniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, zajęcia sportowe, usługi klubów sportowych, chrono‑
metraż imprez sportowych, obozy sportowe, organizacja zawodów
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie obozów narciarskich.
(111) 309378
(220) 2017 10 19
(210) 477923
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 04
(732) AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, PL.
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(510), (511) 30 kawa, kawa nienaturalna, preparaty roślinne do sto‑
sowania jako substytuty kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na
bazie kawy.

(540) icon
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyj‑
ne, okulary do czytania, oprawki do okularów, okulary słoneczne
i soczewki kontaktowe, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne,
przeciwsłoneczne okulary na receptę, okulary dla dzieci, okulary po‑
większające, okulary antyrefleksyjne, okulary polaryzacyjne, oprawy
okularowe, okulary i oprawy korekcyjne.
(111) 309379
(220) 2017 10 19
(210) 477932
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) ŻŁOBKI ELFIKI ANDRZEJ NOWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław, PL.
(540) ELFIKI
(540)

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, biały, czarny, fioletowy,
jasnofioletowy, brązowy, jasnobrązowy, jasnozielony, niebieski,
żółty
(531) 04.01.02, 04.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, punkty przedszkolne, usługi w zakresie
edukacji, nauki, nauczania, kultury, sportu i rekreacji, doradztwo
zawodowe, nauczanie indywidualne, nauczanie języków obcych,
organizowanie wyjazdów wakacyjnych w zakresie rozrywki, kultury
i edukacji, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, szkoły z in‑
ternatem, informacja o edukacji, usługi związane z rozrywką, rekre‑
acją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych, zabaw ru‑
chowych, obsługa obiektów sportowych, organizowanie imprez roz‑
rywkowych oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, kon‑
certów muzycznych, występów folklorystycznych, balów, przyjęć,
uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich
polegające na zapewnieniu edukacji i rozrywki, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, kongresów, pokazów, seminariów, spektakli,
sympozjów, targów, wystaw i zjazdów w zakresie edukacji i rozryw‑
ki, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikacji elektronicznych
on‑line, publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów dydak‑
tycznych, treści video, publikowanie tekstów innych niż teksty re‑
klamowe, wynajem sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych wy‑
posażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: komputer,
Internet, 43 żłobki dla dzieci, opieka nad dziećmi w żłobkach, ośrodki
i placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi,
usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, restauracjach i stołówkach, przygotowanie dań na zamó‑
wienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych,
przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polega‑
jące na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(111) 309380
(220) 2017 10 19
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) Virmina Trading Limited, Limassol, CY.
(540) TODAY Espresso
(540)

3203

(210) 477949

Kolor znaku: biały, beżowy, srebrny, brązowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 05.07.01, 11.01.02, 25.05.02, 26.04.01, 27.05.01, 25.01.01, 29.01.15

(111) 309381
(220) 2017 10 19
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 04
(732) Virmina Trading Limited, Limassol, CY.
(540) TODAY Pure Arabica
(540)

(210) 477950

Kolor znaku: biały, beżowy, srebrny, jasnobrązowy, brązowy,
ciemnobrązowy, czarny
(531) 11.01.01, 11.01.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18,
26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, kawa nienaturalna, preparaty roślinne do sto‑
sowania jako substytuty kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na
bazie kawy.
(111) 309382
(220) 2017 10 20
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) ONTRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POZytywni KONFERENCJA LEKARZY POZ
(540)

(210) 477986

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, kompu‑
terowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
oprogramowanie gier, oprogramowanie sprzętowe, komputero‑
we systemy korporacyjne, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia do
badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy‑
mulatory, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania ryn‑
kowe, 41 nauczanie i szkolenia, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja webinarów, organizowanie kongre‑
sów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 42 rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usłu‑
gi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usług kodowania
danych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi
projektowania.
(111) 309383
(220) 2017 10 20
(210) 477991
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) SEA CARGO OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) SEA CARGO OPERATIONS

3204
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 18.04.01, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do
planowania podróży, czarter statków morskich, czarterowanie jed‑
nostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych,
czarterowanie pojazdów podróżnych, czarterowanie statków po‑
wietrznych, czarterowanie transportu, doradztwo w dziedzinie po‑
dróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, do‑
radztwo w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie portów,
dostawa droga lądową, dostawa towarów, dostawa towarów drogą
kolejową, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystry‑
bucja [transport] towarów drogą morską, dystrybucja [transport]
towarów drogą powietrzną, fracht, informacja o magazynowaniu,
informacja o składowaniu, logistyka transportu, magazynowanie,
magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed trans‑
portem, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów han‑
dlowych, magazynowanie towarów w dużych ilościach, obsługa
ładunków, obsługa ładunków i usługi frachtowe, obsługa naziemna
towarów na lotniskach, odbieranie ładunku, odbiór, transport i do‑
stawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizacja wiz
podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeż‑
dżających za granicę, organizowanie biletów lotniczych, biletów
rejsowych i biletów kolejowych, organizowanie i świadczenie usług
transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie
lotów, organizowanie odbierania towarów, organizowanie podróży,
organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, morską, po‑
wietrzną i koleją, organizowanie składowania bagażu, organizowa‑
nie składowania towarów, organizowanie transportu, organizowanie
transportu bagażu, organizowanie transportu ładunków, organizo‑
wanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu towa‑
rów, organizowanie wysyłki towarów, pakowanie, pakowanie i opa‑
kowywanie towarów, pakowanie ładunków, pakowanie towarów,
planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, pojazdy (wypo‑
życzanie-), pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w czarterowaniu
statków powietrznych, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu,
powietrzny (transport-), przechowywanie ładunku, przechowywanie
ładunku przed przewozem, przenoszenie, przewóz bagaży, przewo‑
żenie, przewóz towarów, rezerwowanie transportu, rezerwowanie
transportu autokarowego, rezerwowanie transportu powietrznego,
rezerwowanie transportu za pośrednictwem światowych sieci kom‑
puterowych, rozładunek statków, rozładunek towarów, rozładunek
towarów i bagażu, składowanie, składowanie i dostarczanie towa‑
rów, składowanie kontenerów i ładunków, składowanie towarów,
składowanie towarów przed i po transporcie, składowanie towarów
w magazynach, składowanie towarów w transporcie, skomputery‑
zowane planowanie związane z transportem, spedycja, spedycja ła‑
dunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku drogą
morską, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, spedycja
towarów, spedycja towarów drogą lądową, spedycja towarów dro‑
gą powietrzną, statkami (transport-), strzeżony transport towarów,
transport bagażowy, transport bagażu, transport bagażu pasaże‑
rów, transport bagażu podróżnego, transport drogowy, transport
i składowanie, transport i składowanie towarów, transport ładunków,
transport pasażerów i ładunków, transport powietrzny, transport
promowy, transport statkami, transport towarów, tymczasowe prze‑
chowywanie dostaw, udzielanie informacji dotyczących podróży,
udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów, udzielanie infor‑
macji o usługach tymczasowego składowania, udzielanie informacji
odnośnie przystani, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie
informacji w zakresie rozkładu lotów, udzielanie informacji związa‑
nych z usługami magazynowania, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samolotów, udzielanie informacji związanych
z wynajmem przestrzeni magazynowej, umieszczanie ładunków na
statkach, umieszczanie ładunku w pojazdach, usługi agencji frach‑
towych, usługi agencji rezerwującej podróże, usługi agencji spedy‑
cji towarów, usługi agencji spedycyjnych, usługi agencji spedycji
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towarów, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu
osób, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji
i zamówień na transport, usługi czarterowania jachtów i łodzi, usługi
doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi doradcze związa‑
ne z transportem towarów, usługi dostawcze, usługi informacyj‑
ne związane z przechowywaniem, usługi informacyjne związane
z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi
ładowania, usługi magazynowe, usługi opakowywania i pakowania,
usługi pakowania, usługi pakowania w skrzynki, usługi planowania
lotów, usługi planowania tras, usługi pośrednictwa transportowego,
usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, usługi przeładun‑
kowe, usługi przewozowe towarów, usługi przewoźnika, usługi re‑
zerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi rezerwacji w za‑
kresie transportu lądowego, usługi rezerwacji w zakresie transportu
morskiego, usługi rezerwacji w zakresie transportu powietrznego,
usługi rozładowywania i przepakowywania, usługi rozładunku, usłu‑
gi rozładunku towarów, usługi składowania, usługi składowania to‑
warów, usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi transportowe
i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, usługi
transportu drogowego, usługi transportu ładunków, usługi transpor‑
tu ładunków drogą lotniczą, usługi transportu oceanicznego, usługi
transportu pojazdami silnikowymi, usługi transportu powietrznego,
usługi transportu promowego, usługi transportu samochodami silni‑
kowymi, usługi transportu statkami, usługi w zakresie bezpiecznego
magazynowania [transport], usługi w zakresie cargo i frachtu, usługi
w zakresie linii lotniczych i transportu, usługi w zakresie lotów czar‑
terowych, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w za‑
kresie pakowania i opakowań, usługi w zakresie podróży, usługi w za‑
kresie rezerwowania podróży, usługi w zakresie spedycji towarów,
usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, usługi związane
z biletami lotniczymi, usługi spedycji, usługi spedycji ładunku drogą
lądową, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, wynajem i wypo‑
życzanie samolotów, wynajem kontenerów, wynajem kontenerów
do magazynowania i składowania, wynajem kufrów podróżnych, wy‑
najem łodzi, wynajem magazynów, wynajem maszyn i urządzeń do
pakowania lub zawijania, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku
i rozładunku, wynajem miejsc magazynowych, wynajem obiektów
i urządzeń magazynowych, wynajem pakowarek, wynajem palet,
wynajem pojazdów, wynajem statków, wynajem statków powietrz‑
nych, wynajmowanie łodzi, wynajmowanie magazynów, wynajmo‑
wanie miejsc do magazynowania, wynajmowanie pojazdów, załadu‑
nek i rozładunek samolotów.

(111) 309384
(220) 2017 10 20
(210) 477993
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) EMPIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska, PL.
(540) EMPIRA
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, faktoring, zarządzanie
finansami, usługi finansowe, operacje finansowe, pożyczki (usługi fi‑
nansowe), transakcje finansowe, zarządzanie finansami, zarządzanie
portfelem nieruchomości, pożyczki dla handlowców pod zastaw
kont należności, ściąganie należności i faktoring, pożyczki finansowe
dla handlu, usługi agencji factoringowych, usługi konsultingu finan‑
sowego.
(111) 309385
(220) 2017 10 20
(210) 477995
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 04
(732) LAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki, PL.
(540) P FLEX
(510), (511) 1 powłoki poliuretanowe.
(111) 309386
(220) 2017 10 20
(210) 477997
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 04
(732) LAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki, PL.
(540) E VERS
(510), (511) 2 powłoki epoksydowe.
(111) 309387
(151) 2018 04 10

(220) 2017 10 20
(441) 2017 12 27

(210) 478009
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(732) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska, PL.
(540) colour pleasure
(540)

27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum, flakonów, ko‑
smetyków, akcesoriów kosmetycznych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 torby, torebki, artykuły do pakowania, 25 odzież.
(111) 309388
(220) 2017 10 20
(210) 478011
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska, PL.
(540) KATRUS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 torby, torebki, artykuł do pakowania, 25 odzież.
(111) 309389
(220) 2017 11 29
(210) 479522
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 03
(732) CZARNOTA‑SIANKO PAULINA MEDICAL CARE,
Nowodworce, PL.
(540) medical CARE
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 18.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poru‑
szanie się, aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, chodziki
do wspomagania poruszania się, gorsety do celów terapeutycznych,
kule inwalidzkie, obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], opaski ela‑
styczne do unieruchamiania kończyn i stawów, ortezy, ortopedyczne
przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne wkładki, stabilizatory do
celów medycznych, szyny do celów medycznych, temblaki [banda‑
że podtrzymujące], wkładki ortopedyczne, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do masażu, aparatura do
wzmacniania ciała [terapeutyczna], aparatura do zabiegów fizjotera‑
peutycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w tym
także online, w związku z następującymi towarami: artykuły ortope‑
dyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparaty ortopedycz‑
ne, artykuły ortopedyczne, chodziki do wspomagania poruszania
się, gorsety do celów terapeutycznych, kule inwalidzkie, obuwie do
ćwiczeń [ortopedyczne], opaski elastyczne do unieruchamiania koń‑
czyn i stawów, ortezy, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające,
ortopedyczne wkładki, stabilizatory do celów medycznych, szyny
do celów medycznych, temblaki [bandaże podtrzymujące], wkładki
ortopedyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
urządzenia do masażu, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutycz‑
na], aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych.
(111) 309390
(220) 2017 11 29
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 03
(732) WIŚNIOWSKI RAFAŁ FIRMA MARAF, Żory, PL.
(540) P perfumik.pl
(540)
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(210) 479525

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.01.01, 26.01.18, 25.01.05, 25.01.25,

(111) 309391
(220) 2017 12 06
(210) 479771
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) BURZYŃSKA‑SKRAJDA EWA, Reda, PL.
(540) GWE Nieruchomości
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania mar‑
ketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, usługi porównywania cen, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or‑
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów
reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur edytorskie usłu‑
gi w dziedzinie reklamy, handlowe wyceny, marketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar‑
czej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki,
próbki, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
próbek, druków, prospektów, broszur, organizowanie targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, 36 usługi w zakresie administrowania i zarzą‑
dzania nieruchomościami, agencje badające zdolność kredytową,
agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje pośrednic‑
twa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności,
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, dzier‑
żawa powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych, wycena
finansowa ubezpieczenia i nieruchomości, doradztwo w sprawach fi‑
nansowych i ubezpieczeniowych w zakresie obrotu nieruchomościa‑
mi, usługi w zakresie oszacowania wartości nieruchomości do celów
fiskalnych, pośrednictwo przy zawieraniu umów kredytowych, zarzą‑
dzanie finansami, doradztwo podatkowe, pośrednictwo w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości oraz rozliczeń finansowych
transakcji związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, usłu‑
gi brokerskie w zakresie nieruchomości, porady w zakresie inwesto‑
wania w nieruchomości, sporządzanie ekspertyz dotyczących rynku
nieruchomości, usługi informacyjne z zakresu obrotu nieruchomo‑
ściami, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych,
usługi dotyczące leasingu nieruchomości, informacje o powyższych
usługach.
(111) 309392
(220) 2017 11 03
(210) 478585
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) PRZYBYŁ PRZEMYSŁAW WOJCIECH, Wrocław, PL.
(540) Głos Wolności
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy kom‑
puterowe [oprogramowanie do pobrania], filmy rysunkowe animo‑
wane, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, tygodniowe publikacje w formie elektronicz‑
nej do pobrania z Internetu, publikacje elektroniczne [ładowalne],
publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Inter‑
netu, aplikacje do pobrania na smartfony, publikacje elektroniczne,
41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, produkcja fil‑
mów, innych niż reklamowe, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w for‑
mie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, redagowanie
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tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisa‑
nych, udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, sprawozdania wiadomości, udostępnianie
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on‑line, udo‑
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostęp‑
nianie elektronicznych publikacji on‑line, udostępnianie publikacji
online [nie do pobrania], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi reporterskie, usługi wy‑
dawnicze i reporterskie.

(111) 309393
(220) 2017 06 22
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”-80, Warszawa, PL.
(540) SOLIDARNOŚĆ 80
(540)

(210) 473214

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.07.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 zapalniczki, 14 zegarki, zegary, wyroby jubilerskie, me‑
dale, medale pamiątkowe, 16 materiały introligatorskie, fotograficzne,
piśmiennicze, szkoleniowe i instruktażowe, opakowania papierowe,
czcionki drukarskie, matryce, przybory biurowe, gazety, czasopisma,
magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biule‑
tyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne (publikacje),
afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmien‑
nicze, kalendarze, 24 tekstylne flagi i proporce, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy, 26 wstążki i sploty, guziki, 35 usługi w zakresie re‑
klamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zasto‑
sowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja mate‑
riałów promocyjno‑reklamowych, także katalogów oraz gadżetów
reklamowych, jak koszulki, kubki, organizacja targów i wystaw rekla‑
mowych, sprzedaż detaliczna oraz za pośrednictwem środków on‑line
takich towarów jak: zapalniczki, zegarki, zegary, wyroby jubilerskie,
medale, medale pamiątkowe, materiały introligatorskie, fotograficzne,
piśmiennicze, szkoleniowe i instruktażowe, opakowania papierowe,
czcionki drukarskie, matryce, przybory biurowe, gazety, czasopisma,
magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biule‑
tyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne (publikacje),
afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmien‑
nicze, kalendarze, tekstylne flagi i proporce, odzież, obuwie i nakrycia
głowy, wstążki i sploty, guziki, 36 emisja monet, medali, działalność
charytatywna w zakresie finansowania imprez sportowych i kultural‑
nych, 41 działalność wydawnicza, usługi kształcenia oraz organizowa‑
nie i prowadzenie konkursów, konferencji, seminariów i szkoleń.
(111) 309394
(220) 2017 11 16
(210) 478173
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 12
(732) PODLASKI KLUB KOSZYKÓWKI ŻUBRY BIAŁYSTOK,
Białystok, PL.
(540) ŻUBRY BIAŁYSTOK
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy, żółty
(531) 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 21.03.01, 26.05.01, 26.05.06,
26.05.08, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
obozów sportowych.
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(111) 309395
(220) 2017 11 29
(210) 479555
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) MAZUREK LECH, Warszawa, PL.
(540) OROBEL
(510), (511) 19 podbitki dachowe z tworzyw sztucznych, okładziny
ścienne z tworzyw sztucznych.
(111) 309396
(220) 2017 12 21
(210) 480412
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ LAZARO COFFEE
SPÓŁKA CYWILNA, Marki, PL.
(540) LARICO COFFEE
(510), (511) 30 kawa.
(111) 309397
(220) 2017 11 17
(210) 479099
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Świnoujście, PL.
(540) OT PORT ŚWINOUJŚCIE OT Logistics Group
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 24.15.02, 24.15.08, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami, 39 usługi
w zakresie: przeładunek towarów w portach morskich, magazyno‑
wanie i przechowywanie towarów, transport morski i przybrzeżny
towarów, transport kolejowy towarów.
(111) 309398
(220) 2017 11 18
(210) 479158
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) LUTICO
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty weterynaryjne,
leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne do celów wetery‑
naryjnych, środki odkażające do użytku weterynaryjnego, preparaty
bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne do celów weterynaryj‑
nych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, produkty
i substancje farmaceutyczne do celów weterynaryjnych.
(111) 309399
(220) 2017 11 18
(210) 479160
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) CIEŚLIK MATEUSZ, Kozy, PL.
(540) CHRISTIANUS
(510), (511) 6 przybory kościelne i dewocjonalia z metali nieszlachet‑
nych, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, posągi z metali nie‑
szlachetnych przedstawiające ikony religijne, dzwony, dzwoneczki
i dzwonki, 14 przybory kościelne i dewocjonalia z metali szlachetnych,
naczynia sakralne z metali szlachetnych, świeczniki z metali szlachet‑
nych, gasidła do świec z metali szlachetnych, posągi z metali szlachet‑
nych przedstawiające ikony religijne, breloczki do kluczy powlekane
metalami szlachetnymi, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych,
medaliony wykonane z metali nieszlachetnych, medaliony wykonane
z metali szlachetnych, różańce, 16 dewocjonalia zawarte w tej klasie,
reprodukcje graficzne, obrazy, książki, książki religijne, książki z pie‑
śniami religijnymi, biblie, kalendarze, kartki okolicznościowe, druko‑
wane materiały ilustracyjne, 20 dekoracje przestawne, przybory ko‑
ścielne i dewocjonalia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
pudełka drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, 30 pieczywo liturgiczne, opłatki wi‑
gilijne, hostie mszalne, komunikanty, herbatniki, sucharki, ciasta, cia‑
steczka, jadalne wafle, 33 wino, wino mszalne, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa oraz za pomocą sklepu internetowego towarów jak przybo‑
ry kościelne i dewocjonalia z metali nieszlachetnych, figurki, statuetki
z metali nieszlachetnych, posągi z metali nieszlachetnych przedsta‑
wiające ikony religijne, dzwony, dzwoneczki i dzwonki, przybory ko‑
ścielne i dewocjonalia z metali szlachetnych, naczynia sakralne z me‑
tali szlachetnych, świeczniki z metali szlachetnych, gasidła do świec
z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych przedstawiające
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ikony religijne, breloczki do kluczy powlekane metalami szlachetny‑
mi, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, medaliony wykonane
z metali nieszlachetnych, medaliony wykonane z metali szlachetnych,
dewocjonalia, reprodukcje graficzne, obrazy, książki, książki religijne,
książki z pieśniami religijnymi, biblie, kalendarze, kartki okolicznościo‑
we, różańce, drukowane materiały ilustracyjne, dekoracje przestawne,
przybory kościelne i dewocjonalia z drewna, wosku, gipsu lub two‑
rzyw sztucznych, pudełka drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, wino mszalne, wafle, usługi reklamowe
i promocyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, 43 prowadzenie
kawiarni, usługi kawiarni, 45 usługi prawne, doradztwo w sprawach
małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji osobistych, mediacja, po‑
radnictwo małżeńskie i coaching małżeński, usługi w zakresie mediacji
rozwodowej, usługi mediacyjne w sporach małżeńskich.

(111) 309400
(220) 2017 11 27
(210) 479456
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 15
(732) KALININ ANNA WSZYSTKODOKAWY.PL, Lublin, PL.
(540) Cáfe Jazz Festival
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 22.01.05, 22.01.08, 24.17.10, 24.17.12, 05.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, organizowanie koncertów,
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych.
(111) 309401
(220) 2017 11 27
(210) 479458
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 15
(732) APOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) Plush Minky
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie nastę‑
pujących towarów: tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny mieszane na
bazie bawełny, tkaniny poliestrowe, tkaniny bambusowe, dzianina, po‑
lar wykonany z poliestru, dżersej [tkanina], dresówka [tkanina], muślin,
aksamit, flanela [tkanina], jedwab [tkanina], podszewki [tkanina], pane‑
le bawełniane, panele na kocyki i pościel, panele na poduszki, tkaniny
drukowane, drukowane tkaniny w belach, materiał pluszopodobny
[tkanina], powlekane tkane materiały tekstylne, materiały do produkcji
odzieży, materiał dżersejowy do odzieży, nietkane materiały tekstylne,
materiały do wyściełania i wypychania, materiały wyściełające z ma‑
teriałów włókienniczych, wata poliestrowa, watoliny, wypełnienia
z pianki syntetycznej, wypełnienia z włókien syntetycznych.
(111) 309402
(220) 2017 11 28
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 15
(732) PERTKIEWICZ JAROSŁAW, Sieradz, PL.
(540) Proton
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze.

(210) 479468

(111) 309403
(220) 2017 11 30
(210) 479563
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) SCHUBERT ADRIAN, BURYAN PRZEMYSŁAW IDEAL TRAVEL
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) IDEAL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi pla‑
nowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wy‑
cieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych
oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa na‑
ziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, tworzenie ofert pa‑
kietowych na usługi turystyczne, doradztwo w dziedzinie podróży
i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja imprez spor‑
towych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywko‑
wych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub
edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie
i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publi‑
kowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie
materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształ‑
cenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem
umiejętności oraz kompetencji, produkcja i organizowanie festiwali
teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych,
sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, im‑
prez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowa‑
nie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie
pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw
i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania,
usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, organizowanie
imprez kulturalnych promujących twórców i różne dziedziny twór‑
czości artystycznej, prowadzenie galerii artystycznych, działalność
informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi tłumacze‑
niowe, publikacje elektroniczne on‑line, udostępnianie publikacji
elektronicznych on‑line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
usługi wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kultu‑
ralnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi
studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwię‑
kowych oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, spo‑
rządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie,
fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usłu‑
gi publikowania fotoksiążek, zdjęć, wykonywanie fotokopii, wizualna
rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotogra‑
ficznej/filmowej, usługi on‑line biblioteki fotograficznej/filmowej,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, wynajem sprzętu do
nurkowania rekreacyjnego, 43 usługi agencji zakwaterowań‑hotele,
pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwate‑
rowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracji, kawiarni,
barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack
‑barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych,
wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypoży‑
czanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji wy‑
korzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli,
zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.

(111) 309404
(220) 2017 11 30
(210) 479572
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI MARIUSZ
KOSIŃSKI MARCIN KOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dziękowizna, PL.
(540) KOSBUD
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, grunt do ścian, kleje i prepara‑
ty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do okładzin ściennych,
kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, 2 farby, lakiery,
barwniki, powłoki gruntowe, 3 preparaty do czyszczenia i odświeża‑
nia, 17 materiały izolacyjne, materiały uszczelniające, zaprawy izola‑
cyjne, 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, grunt
tynkowy (obrzutka), materiały budowlane niemetalowe, niemetalo‑
we powierzchnie z fakturą do ścian, wyłożenia ścian, niemetalowe,
do budownictwa, tynk, zaprawy budowlane, niemetalowe budow‑
lane elementy fasadowe, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych.
(111) 309405
(151) 2018 05 10

(220) 2017 12 05
(441) 2018 01 22

(210) 479757
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(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) POLSKIE Z NATURY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem oleju, ma‑
sło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne produkty, twarogi,
twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty sero‑
podobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione,
śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, na‑
poje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka, mleko do kawy
(zabielacze do kawy), śmietanka do kawy, 32 napoje serwatkowe.
(111) 309406
(220) 2017 12 06
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) KIESZKOWSKI RAFAŁ AGRAF, Leszno, PL.
(540) 123 ŁAZIENKA
(540)

(210) 479800

Kolor znaku: szary, jasnoniebieski, fioletowy, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14, 12.03.03, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednic‑
twem Internetu oraz w sklepach stacjonarny następujących towa‑
rów: wyposażenie łazienek, wyposażenie kuchni, urządzenia grzew‑
cze.
(111) 309407
(220) 2017 12 06
(210) 479806
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) JAJCZYK EMIL, Grodzisk Wielkopolski, PL.
(540) BIZZAJ
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby ( w tym orze‑
chy i nasiona roślin strączkowych), 31 płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, 39 transport.
(111) 309408
(220) 2017 12 06
(210) 479807
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) TRESCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SALEREZERWACJE.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń, w szczególności pomieszczeń
handlowych, biurowych, sal wystawowych, pośrednictwo w wynajmie
pomieszczeń, w szczególności pomieszczeń handlowych, biurowych,
sal wystawowych, wynajem sal, w szczególności sal konferencyjnych
lub szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie sal, w szczególności
sal konferencyjnych lub szkoleniowych, 41 wynajem pomieszczeń do
celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych,
pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń do celów edukacyjnych,
rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, wynajem sal do celów
edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, w szcze‑
gólności sal konferencyjnych lub szkoleniowych, pośrednictwo w wy‑
najmie sal do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub
sportowych, w szczególności sal konferencyjnych lub szkoleniowych,
43 wynajem pomieszczeń do obsługi wydarzeń, na posiedzenia lub
biurowych, pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń do obsługi wy‑
darzeń, na posiedzenia lub biurowych, wynajem sal do obsługi wy‑
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darzeń, na posiedzenia lub biurowych, w szczególności sal konferen‑
cyjnych lub szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie sal do obsługi
wydarzeń, na posiedzenia lub biurowych, w szczególności sal konfe‑
rencyjnych lub szkoleniowych, zapewnianie zaopatrzenia w żywność
i napoje, w szczególności podczas konferencji lub szkoleń.

(111) 309409
(220) 2017 12 06
(210) 479808
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) TRESCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SALE REZERWACJE.PL
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń, w szczególności handlowych,
biurowych, sal wystawowych, pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń
w szczególności handlowych, biurowych, sal wystawowych, wynajem
sal, w szczególności sal konferencyjnych lub szkoleniowych, pośred‑
nictwo w wynajmie sal, w szczególności sal konferencyjnych lub szko‑
leniowych, 41 wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozryw‑
kowych, rekreacyjnych lub sportowych, pośrednictwo w wynajmie
pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych
lub sportowych, wynajem sal do celów edukacyjnych, rozrywkowych,
rekreacyjnych lub sportowych, w szczególności sal konferencyjnych
lub szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie sal do celów edukacyj‑
nych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, w szczególności
sal konferencyjnych lub szkoleniowych, 43 wynajem pomieszczeń
do obsługi wydarzeń, na posiedzenia lub biurowych, pośrednictwo
w wynajmie pomieszczeń do obsługi wydarzeń, na posiedzenia lub
biurowych, wynajem sal do obsługi wydarzeń, na posiedzenia lub biu‑
rowych, w szczególności sal konferencyjnych lub szkoleniowych, po‑
średnictwo w wynajmie sal do obsługi wydarzeń, na posiedzenia lub
biurowych, w szczególności sal konferencyjnych lub szkoleniowych,
zapewnianie zaopatrzenia w żywność i napoje, w szczególności pod‑
czas konferencji lub szkoleń.
(111) 309410
(220) 2017 12 07
(210) 479864
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) gospodyni
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopi‑
sma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma z plakatami,
papier na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki do
gazet w postaci czasopism, drukowane komunikaty prasowe, komu‑
nikaty prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne,
gazety, gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane, publika‑
cje periodyczne drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji do
czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie przestrzeni re‑
klamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
przygotowywanie reklam prasowych, usługi reklamy prasowej,
przygotowywanie reklam prasowych, usługi w zakresie reklamy
prasowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi pre‑
numeraty gazet, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata
gazet [dla osób trzecich], organizowanie przestrzeni reklamowej
w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich],
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 41 publikowanie ksią‑
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żek, czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, wyda‑
wanie czasopism, publikacja czasopism, publikowanie czasopism,
publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania
czasopism, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych,
usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, wydawanie czasopism i książek w posta‑
ci elektronicznej, publikowanie on‑line elektronicznych książek i cza‑
sopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do
pobrania), publikowanie książek i czasopism elektronicznych w sys‑
temie on‑line, udostępnianie on‑line czasopism o tematyce ogólnej
nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych ksią‑
żek i czasopism w Internecie, wydawanie gazet, multimedialne wy‑
dania gazet, publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i bro‑
szur, publikacja elektroniczna on‑line periodyków i książek, usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż
teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporter‑
skie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowa‑
nych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.

(111) 309411
(220) 2017 12 08
(210) 479937
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) JAJCZYK EMIL, Grodzisk Wielkopolski, PL.
(540) ANSLAW
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze‑
chy i nasiona roślin strączkowych), 31 płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, 39 transport.
(111) 309412
(220) 2017 12 08
(210) 479944
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) STRESOLEK PŁYN DOUSTNY
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 01.15.15, 02.01.17, 02.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty lecznicze, płyny do celów medycznych, środ‑
ki nasenne, środki uspokajające, ekstrakty roślinne i ziołowe do ce‑
lów leczniczych.
(111) 309413
(220) 2017 12 08
(210) 479945
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) UCHOLEK
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, błękitny, czerwony
(531) 02.09.06, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 5 wyroby medyczne, płyny do celów medycznych, kro‑
ple do uszu do celów medycznych, środki przeciwbólowe, środki
przeciwgorączkowe, środki przeciwzapalne.

(111) 309414
(220) 2017 12 11
(210) 480026
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) AUTO VAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość, PL.
(540) AG
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 świece zapłonowe, świece zapłonowe do silników po‑
jazdów, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, filtry olejowe, filtry
paliwa, filtry do silników, 9 akumulatory samochodowe, akumulatory
do pojazdów, druty (przewody) elektryczne, 11 żarówki kierunkow‑
skazów w pojazdach, żarówki do desek rozdzielczych, żarówki do
reflektorów przednich, żarówki lamp tylnych, filtry do klimatyzacji,
12 części i akcesoria do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów,
klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów,
tarcze hamulcowe, tarcze sprzęgła, wycieraczki do przednich szyb
pojazdów.
(111) 309415
(220) 2015 10 24
(210) 448469
(151) 2018 03 28
(441) 2016 02 01
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) timbre
(510), (511) 11 bidety, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze‑
wania, dozowniki środków odkażających w toaletach, fontanny, ka‑
biny natryskowe, wanny do kąpieli, klosze do lamp, miski klozetowe
WC, kominki domowe, osłony do lamp, natryski, prysznice, piece inne
niż do celów doświadczalnych, pisuary, płuczki ustępowe, instalacje
i aparatura sanitarna, sedesy, toalety WC, umywalki, ustępy przeno‑
śne, wanny łazienkowe, wyposażenie wanien łazienkowych, wanny
z wirowym ruchem wody, wodotryski ozdobne, zbiorniki do płuczek
ustępowych, zlewozmywaki, 19 belki niemetalowe, betonowe ele‑
menty budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu‑
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki
niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki
i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, ka‑
nały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemeta‑
lowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe,
materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemeta‑
lowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe płytki
ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki
jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa,
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień,
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agen‑
cje importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do
komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han‑
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych 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, zarządza‑
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
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wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produk‑
tów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodar‑
stwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa,
płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg,
pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in‑
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowy‑
mi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowe‑
go, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami,
płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sani‑
tarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 309416
(220) 2017 10 20
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 04
(732) WOLIŃSKI PAWEŁ ELI, Płock, PL.
(540) EXPLATFORMA
(540)

(210) 478008

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, platformy
prefabrykowane metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalo‑
we, przenośne struktury metalowe, rurociągi zasilające metalowe,
7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], manipulatory
przemysłowe [maszyny], maszyny na sprężone powietrze, maszyny
ssące do celów przemysłowych, maszyny wydmuchowe, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia [części maszyn],
obudowy [części maszyn], podajniki [części maszyn], podnośniki
[urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki pneumatyczne, pod‑
stawy [statywy] maszyn, prasy [maszyny do celów przemysłowych],
przenośniki, rampy załadunkowe, roboty [maszyny], stoły do ma‑
szyn, transportery pneumatyczne, urządzenia podnośnikowe, 9 in‑
stalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, monitory [programy komputerowe],
programy sterujące komputerowe, nagrane, roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych, urządzenia monitorujące, elektryczne, 11 instalacje
grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], in‑
stalacje klimatyzacyjne, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 37 bu‑
dowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa
magazynów, budownictwo, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, montaż rusztowań, nadzór budowlany, usługi doradz‑
twa budowlanego, usługi hydrauliczne.
(111) 309417
(220) 2017 10 20
(210) 478016
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 04
(732) 2PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) 2Pi GROUP
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, agencje re‑
klamowe, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych,
analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe,
analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu,
analizy badań rynkowych, badania działalności gospodarczej i bada‑
nia rynkowe, badania konsumenckie, badania opinii publicznej, bada‑
nia rynku do celów reklamowych, badania rynku i badania marketin‑
gowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania
w zakresie reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego,
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dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo biznesowe
dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące
reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działal‑
ności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dzie‑
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradz‑
two w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie promocji sprzeda‑
ży, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie toż‑
samości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro‑
mocji, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostar‑
czanie informacji gospodarczych i handlowych online, dostarczanie
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingo‑
wych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informa‑
cji na temat reklamy, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja
drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty,
dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promo‑
cyjnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek,
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalo‑
gowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dys‑
trybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do
sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim,
dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja
materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ogłoszeń rekla‑
mowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodat‑
ków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja
produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do ce‑
lów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja re‑
klam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dys‑
trybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych,
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, groma‑
dzenie informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa,
informacje na temat metod sprzedaży, kampanie marketingowe,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompila‑
cja reklam, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej doty‑
czące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności gospo‑
darczej, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprze‑
daży, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na
rzecz firm, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing
dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing im‑
prez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny,
marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych,
monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, negocjowanie
kontraktów reklamowych, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, obróbka tekstów, ocena statystyczna danych marketingo‑
wych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingo‑
wych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opra‑
cowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i prze‑
prowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, organizowanie i przeprowadzanie wyda‑
rzeń promocyjnych, organizowanie prezentacji osób w celach bizne‑
sowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizowanie
targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie sprzeda‑
ży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie, prowa‑
dzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów moty‑
wacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów
motywacyjnych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, plaka‑

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ty reklamowe (rozlepianie-), planowanie strategii marketingowych,
pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w za‑
kresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotyczą‑
ca wizerunku firmy, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządza‑
nia marketingowego, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo
w zakresie reklamy, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam ra‑
diowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i re‑
klam, 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 te‑
lewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamo‑
wych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur
reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie ma‑
teriałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on‑line, promocje sprzedaży w punk‑
cie sprzedaży, na rzecz innych, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, promowanie
koncertów muzycznych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów
audiowizualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trze‑
cich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów
i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich po‑
przez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów
motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, pro‑
mowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za po‑
średnictwem programów znaczków handlowych, promowanie sprze‑
daży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro‑
mocyjnych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyj‑
ne, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez
przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, prowadzenie badań mar‑
ketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, prze‑
prowadzanie badań opinii publicznej, przeprowadzanie badań ryn‑
kowych za pomocą komputerowej bazy danych, przeprowadzanie
sprzedaży aukcyjnej, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygo‑
towanie materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizual‑
nych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumen‑
tów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów
reklamowych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowy‑
wanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywa‑
nie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przy‑
gotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie list
adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpo‑
średnio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż],
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, publika‑
cja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do
celów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamo‑
wych, publikowanie materiałów reklamowych online, redagowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama bizneso‑
wych stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi re‑
klamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie mate‑
riałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
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munikacji, reklama radiowa, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama zewnętrzna, reklamowanie samo‑
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowe i spon‑
sorowane teksty (tworzenie-), reklamy online, reklamy prasowe (przy‑
gotowywanie-), reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne,
reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamo‑
wych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie mate‑
riałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla‑
mowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, sklepowe usługi deta‑
liczne związane z dywanami, skomputeryzowana promocja działal‑
ności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań ryn‑
kowych, sondowanie rynku, sporządzanie raportów do celów
marketingowych, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, sprzedaż deta‑
liczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa‑
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne badania ryn‑
kowe, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej,
świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarza‑
nia danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci kompu‑
terowej, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), tworze‑
nie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie informacji bizneso‑
wych w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie po‑
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udzielanie in‑
formacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, udzielanie informacji związanych z reklamą,
udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, umieszczanie
reklam, usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek i mo‑
deli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli
związane z promocją sprzedaży, usługi agencji reklamowych, usługi
badań i analiz rynkowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i mar‑
ketingu, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzeda‑
ży, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące reklamy,
usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi dorad‑
cze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu,
usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi konsultacyjne w zakre‑
sie marketingu, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi kon‑
sultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingo‑
we, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto‑
wych, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży],
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprze‑
daży, usługi oceny rynku, usługi planowania w celu badań marketin‑
gowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świad‑
czenia usług, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocyjne i re‑
klamowe, usługi public relations, usługi redaktorów w zakresie pisa‑
nia tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi rekla‑
mowe dla architektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi
reklamowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące baz danych,
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące ho‑
teli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi rekla‑
mowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące prze‑
mysłu morskiego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku
osobistego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów me‑
chanicznych, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamo‑
we dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamo‑
we i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świad‑
czone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, usługi rekla‑
mowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące
ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu
telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
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sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu
elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamo‑
we służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki,
usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje
reklamowe, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usłu‑
gi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamo‑
we w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakre‑
sie branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji
nowych produktów, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi re‑
klamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe
w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie promocji
sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie promocji usług ma‑
klerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi
reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamo‑
we w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie tury‑
styki i podróży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe
związane z książkami, usługi reklamowe związane z pojazdami samo‑
chodowymi, usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, usłu‑
gi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych,
usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi re‑
klamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związa‑
ne z robotami publicznymi, usługi reklamowe, promocyjne i public
relations, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji to‑
warów, usługi reklamowe, w tym reklama on‑line w sieci komputero‑
wej, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi rekla‑
my zewnętrznej, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży
i marketingu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo‑
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie
analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi w zakresie ana‑
lizy rynku dotyczące sprzedaży antyków, usługi w zakresie marketin‑
gu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi
w zakresie oceny marki, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi
w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji działalności gospo‑
darczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych,
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, usługi w za‑
kresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy praso‑
wej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tożsa‑
mości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni
i punktów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządzania bizne‑
sowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, usługi
zarządzania społecznością online, usługi zarządzania sprzedażą,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, wydawanie i aktualizacja
tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wykonywa‑
nie materiałów reklamowych, wynajem billboardów, wynajem mate‑
riałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, wynajem po‑
wierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem po‑
wierzchni reklamowej w broszurach, wynajem przestrzeni reklamo‑
wej on‑line, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem
tablic do celów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych
i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie materia‑
łów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie
urządzeń reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich,
zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie pro‑
gramami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządza‑
nie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, za‑
rządzanie sprzedażą i bazą klientów, zbieranie biznesowych danych
statystycznych, 41 biura rezerwacji biletów koncertowych, doradz‑
two w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sporto‑
wych, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, imprezy
z degustacją win w celach edukacyjnych, informacja o biletach na im‑
prezy rozrywkowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informa‑
cja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, in‑
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formacje dotyczące działalności kulturalnej, informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on‑line z komputerowej bazy danych lub Inter‑
netu, informacje o rekreacji, koncerty muzyczne, konferencje (organi‑
zowanie i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-),
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strate‑
gicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, muzyczne widowiska sce‑
niczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, na‑
uczanie i szkolenia, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekre‑
acyjne, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, obsługa
koncertów muzycznych, organizacja aktywności edukacyjnych na
obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach let‑
nich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organi‑
zacja atrakcji na obozach letnich, organizacja i prezentacja przedsta‑
wień na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
i prowadzenie balów, organizacja i przeprowadzanie aktywności kul‑
turalnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyj‑
nych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów roz‑
rywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, orga‑
nizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i prze‑
prowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie
konkursów piękności, organizacja i przeprowadzanie kursów eduka‑
cyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywko‑
wych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, or‑
ganizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów piękności,
organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkursów w dzie‑
dzinie rozrywki, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez
telefon, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizacja rezer‑
wacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja
rozrywek muzycznych, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe,
organizacja seminariów, organizacja szkoleń, organizacja turniejów
sportowych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja webi‑
nariów, organizacja widowisk, organizacja wystaw do celów kultural‑
nych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja występów
rozrywkowych na żywo, organizacja zajęć, organizacja zawodów re‑
kreacyjnych, organizowanie balów, organizowanie ceremonii rozda‑
nia nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowa‑
nie fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali do
celów edukacyjnych, organizowanie festiwali do celów rozrywko‑
wych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie
festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach re‑
kreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organi‑
zowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festynów
w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach kultural‑
nych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowa‑
nie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie gal, organizo‑
wanie gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie gier
z udziałem publiczności, organizowanie grupowych zajęć rekreacyj‑
nych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prezento‑
wanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, organizo‑
wanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie
sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie ceremonii
przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych
grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncer‑
tów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie kon‑
ferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych
lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organi‑
zowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole‑
nie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, orga‑
nizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie
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zjazdów, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kultural‑
nych lub edukacyjnych, organizowanie i urządzanie wystaw w celach
rozrywkowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie
imprez muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizo‑
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez
sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, organizowanie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie im‑
prez tanecznych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, roz‑
rywkowych i sportowych, organizowanie koncertów, organizowanie
konferencji, organizowanie konferencji dotyczących działalności kul‑
turalnej, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizo‑
wanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji
dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, orga‑
nizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konfe‑
rencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, organizowanie konferencji związanych z handlem, orga‑
nizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konfe‑
rencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji związanych
ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów edukacyj‑
nych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie konkur‑
sów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów edukacyj‑
nych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie konkur‑
sów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach
kulturalnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, or‑
ganizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie
konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośred‑
nictwem Internetu, organizowanie kursów instruktażowych, organi‑
zowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kwizów, organizowa‑
nie pokazów na żywo, organizowanie pokazów tanecznych,
organizowanie pokazów tańca, organizowanie pokazów w celach
edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, orga‑
nizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie poka‑
zów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów
kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, or‑
ganizowanie przedstawień, organizowanie rozrywki, organizowanie
seminariów, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organi‑
zowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie semina‑
riów dotyczących handlu, organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie
seminariów i konferencji, organizowanie seminariów szkoleniowych,
organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie
seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów zwią‑
zanych z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów związa‑
nych z edukacją, organizowanie seminariów związanych z reklamą,
organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie
spektakli rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sporto‑
wych i kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, or‑
ganizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa
uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie warsztatów, orga‑
nizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organi‑
zowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk muzycz‑
nych, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie widowisk
w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach rozrywko‑
wych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizo‑
wanie wydarzeń muzycznych, organizowanie wystaw w celach kultu‑
ralnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, orga‑
nizowanie występów komediowych, organizowanie występów mu‑
zycznych na żywo, organizowanie występów na żywo, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, organizowanie zawodów, organizowanie zjaz‑
dów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych,
organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjaz‑
dów w celach handlowych, organizowanie zjazdów w celach kultural‑
nych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie
zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka],
planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie pokazów
filmów, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], planowa‑
nie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie specjalnych im‑
prez, planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, plano‑
wanie widowisk, planowanie wykładów w celach edukacyjnych,
pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy edukacyjne, pokazy filmo‑
we, pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja-], pokazy
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sztucznych ogni, pokazy taneczne na żywo, pokazy tańca mężczyzn,
pokazy tańca na żywo, pokazy uprzednio nagranych programów roz‑
rywkowych, prezentacja filmów, prezentacja filmów w celach instruk‑
tażowych, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja
koncertów, prezentacja pokazów komediowych na żywo, prezentacja
pokazów tanecznych, prezentacja przedstawień muzycznych, pre‑
zentacja przedstawień na żywo, prezentacja recitali, prezentacja wy‑
stępów zespołów muzycznych na żywo, prezentowanie pokazów
magii, produkcja kabaretów, produkcja koncertów muzycznych, pro‑
dukcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, prowadzenie
dyskotek, prowadzenie festiwali filmowych, prowadzenie imprez
edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie im‑
prez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo,
prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edu‑
kacyjnych, prowadzenie konkursów piękności, prowadzenie konkur‑
sów telefonicznych, prowadzenie konkursów w internecie, prowadze‑
nie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kwizów,
prowadzenie rozrywkowych pokazów magicznych, prowadzenie se‑
minariów, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie semi‑
nariów szkoleniowych, przedstawienia muzyczne, przedstawienia
muzyczne na żywo, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, prze‑
prowadzanie aktywności rozrywkowych, przygotowywanie semina‑
riów dotyczących handlu, przygotowywanie seminariów dotyczą‑
cych szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konfe‑
rencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przy‑
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygoto‑
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], ra‑
diowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, realizacja imprez
rozrywkowych na żywo, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne,
rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na
koncerty, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja
miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, rezerwacja sal na
imprezy rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwowanie
miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezerwowanie osobistości spor‑
tu na imprezy (usługi organizatora), rozrywka, rozrywka podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka w formie pokazów la‑
serowych, rozrywka w formie pokazów magii, rozrywka w formie po‑
kazów mody, rozrywka w formie pokazów świetlnych, rozrywka w po‑
staci koncertów, rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka związana
z degustacją wina, szkolenie i instruktaż, świadczenie usług rozrywko‑
wych dla dzieci, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie aktualności
związanymi ze sportem, udostępnianie informacji dotyczących szko‑
leń, udostępnianie informacji na temat kongresów, udostępnianie in‑
formacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych,
udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem glo‑
balnej sieci komputerowej, udostępnianie obiektów i sprzętu do ce‑
lów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów roz‑
rywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w paintball,
udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk,
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie pomieszczeń do
celów rozrywkowych, udostępnianie pomieszczeń przystosowanych
do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywko‑
wych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług
i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczą‑
cych rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji na
temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online
i Internetu, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi agencji
sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi agencji sprzedaży
biletów online do celów rozrywkowych, usługi agencyjne w zakresie
rozrywki, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa‑
niem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze w zakresie roz‑
rywki, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, usługi imprez muzycz‑
nych na żywo, usługi informacji o rekreacji, usługi informacji o rozryw‑
ce, usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, usługi
informacyjne dotyczące rekreacji, usługi informacyjne w zakresie bi‑
letów na widowiska, usługi informacyjne związane z rozrywką, usługi
konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet,
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usługi organizowania quizów, usługi planowania przyjęć, usługi pre‑
zentacji audiowizualnych, usługi prowadzących uroczystości w zakre‑
sie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rekreacyjne, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwa‑
cji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywko‑
we, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia roz‑
rywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
sportowe, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywki muzycznej
świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywkowe, usługi rozryw‑
kowe dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, usługi
rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi rozrywkowe na żywo,
usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez
sportowych, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozryw‑
kowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi
rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywko‑
wych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi roz‑
rywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi szkolenia dla personelu,
usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników
(rozrywka), usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie produkcji
widowisk, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi w za‑
kresie rekreacji, usługi w zakresie rozrywki, zajęcia sportowe i kultu‑
ralne, zapewnianie gier, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapew‑
nianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie
kursów szkoleniowych, zapewnianie muzyki na żywo, zapewnianie
obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym po‑
wietrzu, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie przedsta‑
wień na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki
online, zapewnianie sal balowych, zapewnianie zajęć kulturalnych,
zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnienie obiektów i sprzętu na
potrzeby rozrywki, zarządzanie koncertami, zarządzanie stroną arty‑
styczną występów muzycznych, 42 artyści graficy (usługi-), doradz‑
two w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie
projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, grafika artystyczna, opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie animacji i efek‑
tów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie animacji na rzecz
innych, projektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, pro‑
jektowanie broszur, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie
graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i opra‑
cowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowy‑
wanie stron internetowych, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie i tworzenie wi‑
tryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie
witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowa‑
nie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
kroju czcionek, projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem,
projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie
opakowań, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania,
projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie
ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie stron domo‑
wych i stron internetowych, projektowanie stron głównych, projekto‑
wanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron
internetowych w celach reklamowych, projektowanie wizualne, pro‑
jektowanie wizytówek, tworzenie i dostarczanie stron internetowych
osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci kom‑
puterowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron in‑
ternetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie platform interneto‑
wych do handlu elektronicznego, tworzenie stron głównych dla osób
trzecich, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworze‑
nie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, two‑
rzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, usługi ar‑
tystów grafików, usługi graficzne, usługi ilustrowania graficznego na
rzecz osób trzecich, usługi projektowania graficznego wspomagane‑
go komputerowo, usługi projektowania związane z opakowaniami,
usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi projek‑
tów graficznych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w za‑
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kresie ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie projektowania,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi związane
z projektowaniem graficznym [sztuka], doradztwo i konsultacje doty‑
czące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo w zakresie
sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, hosting
aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, instalacja
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania kompute‑
rowego, opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby do‑
starczania treści multimedialnych, opracowywanie rozwiązań aplika‑
cji oprogramowania komputerowego, programowanie aplikacji
multimedialnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, umożliwianie tymczasowego użyt‑
kowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za
pośrednictwem strony internetowej, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web.

(111) 309418
(220) 2017 10 20
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) ŚMIGIEL ADRIAN AS PRO MEDIA, Kalisz, PL.
(540) AS PRO MEDIA
(540)

(210) 478022

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu‑
gi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, negocjowa‑
nie kontraktów reklamowych, agencje reklamowe, marketing bezpo‑
średni, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja
reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamo‑
wych i reklam, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie,
pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, pro‑
dukcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam,
produkcja reklam kinowych, produkcja reklam telewizyjnych, produk‑
cja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materia‑
łów reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie
broszur reklamowych, projektowanie badań marketingowych, pro‑
jektowanie ulotek reklamowych, projektowanie materiałów reklamo‑
wych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on‑line,
promocja [reklama] koncertów, promocja [reklama] podróży, promo‑
cja online sieci komputerowych i stron internetowych, przygotowy‑
wanie reklam, reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, rekla‑
ma i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych,
reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, rekla‑
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektro‑
niczne sieci komunikacyjne, reklama w czasopismach, reklama w cza‑
sopismach, broszurach i gazetach, reklamy online, reklamy prasowe
(przygotowywanie), tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek‑
stów, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, umieszczanie reklam,
usługi agencji marketingowych, usługi redaktorów w zakresie pisania
tekstów do celów promocyjnych, usługi public relations, 41 usługi
wydawnicze i reporterskie, edycja druków zawierających obrazy
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, komputerowy skład drukarski [DTP], konsul‑
tacje edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne wydania czaso‑
pism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazy‑
nów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne
usługi wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych
niż reklamowe, pisanie scenariuszy filmowych, pisanie tekstów [in‑
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nych niż teksty reklamowe], pisanie tekstów, innych niż teksty rekla‑
mowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, programo‑
wanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet,
publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja drukowanych
książek telefonicznych, publikacja elektroniczna on‑line periodyków
i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i reda‑
gowanie książek, publikacja i wydawanie prac naukowych związa‑
nych z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja ka‑
lendarzy imprez, publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za po‑
średnictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów eduka‑
cyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publika‑
cja podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych,
publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów
w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikacja wyników badań klinicznych, publikacje multimedialne, pu‑
blikowanie broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyj‑
nych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicz‑
nych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie
czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowa‑
nie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie
dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, na‑
uki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elek‑
troniczną, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, in‑
nych niż do celów reklamowych, publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektro‑
nicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publi‑
kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
elektroniczne, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za
pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów
w Internecie, publikowanie katalogów dotyczących podróży, publiko‑
wanie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie książek, publi‑
kowanie książek, czasopism, publikowanie książek dotyczących ligi
rugby, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek,
magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek instruk‑
tażowych, publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek i cza‑
sopism elektronicznych w systemie on‑line, publikowanie książek
z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek związanych z roz‑
rywką, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną,
publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, publi‑
kowanie literatury instruktażowej, publikowanie magazynów konsu‑
menckich, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji druko‑
wanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących rybek
domowych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
edukacji, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwie‑
rząt domowych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowa‑
nie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektu‑
alnej, publikowanie materiałów drukowanych związanych
z francuskimi winami, publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie materia‑
łów multimedialnych online, publikowanie materiałów na magne‑
tycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie multime‑
dialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne
książek, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publi‑
kowanie nut, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czaso‑
pism, publikowanie opowiadań, publikowanie piosenek, publikowa‑
nie plakatów, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania
biznesowego, publikowanie podręczników szkoleniowych, publiko‑
wanie podręczników, publikowanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, publikowanie przewodników, map turystycznych,
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez po‑
dróżnych, publikowanie recenzji, publikowanie roczników [kronik
szkolnych], publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, publiko‑
wanie słów piosenek w postaci arkuszy, publikowanie słów piosenek
w postaci książek, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edu‑
kacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro‑
nicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów, in‑
nych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów medycznych,
publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci
płyt CD‑ROM, publikowanie ulotek, publikowanie wyników prób kli‑
nicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych, redagowanie
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tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisa‑
nych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, świad‑
czenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, sprawozdania wiado‑
mości, transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, udostępnianie
czasopisma online obejmującego informacje w dziedzinie gier kom‑
puterowych, udostępnianie elektronicznych publikacji on‑line, udo‑
stępnianie komiksów online, nie do pobrania, udostępnianie on‑line
czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie on
‑line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, udostępnianie
podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyj‑
nych, udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji
elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji online
[nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do
pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line (nie do
pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line [niepo‑
bieralnych], udostępnianie publikacji on‑line, udostępnianie publika‑
cji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie
do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych
z nauką języków, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą
być przeglądane, udzielanie informacji związanych z publikowaniem,
usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, usługi
agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, usłu‑
gi doradcze w zakresie publikowania, usługi kaligrafii, usługi konsulta‑
cyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakre‑
sie publikacji książek, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem
tekstów pisanych, usługi pisania blogów, usługi pisania przemówień
do celów niereklamowych, usługi pisania tekstów, usługi pisania tek‑
stów na potrzeby niereklamowe, usługi prezenterów telewizyjnych
i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji,
usługi publikacji, usługi publikacji multimedialnego oprogramowania
rozrywkowego, usługi publikowania w niewielkim nakładzie, usługi
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multi‑
medialnej, usługi reporterskie, usługi świadczone przez agencje lite‑
rackie, usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie publikacji map, usługi w zakresie publikacji książek, usługi
w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikowania onli‑
ne, usługi w zakresie transkrypcji muzyki, usługi wydawania publika‑
cji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe,
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych,
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wy‑
dawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre‑
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawni‑
cze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi wydawnicze za
pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi związane z pi‑
saniem scenariuszy, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism,
wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie
prospektów, wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie
publikacji medycznych, wypożyczanie czasopism, wypożyczanie ga‑
zet i czasopism.

(111) 309419
(220) 2017 10 20
(210) 478046
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 04
(732) ZAKŁAD PRODUKCYJNO‑HANDLOWY ZOLWRO‑BAUMEISTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica, PL.
(540) OLEJNIK J L PROFESSIONAL
(540)

(531) 01.01.01, 01.01.03, 09.01.10, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, odlewy metalowe,
metalowe odlewy, odlewy stalowe [półobrobione], artykuły metalo‑
we do użytku w budownictwie, elementy z wyciskanego aluminium,
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listwy metalowe, kraty metalowe, materiały konstrukcyjne metalo‑
we, 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materia‑
łów, budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne narzędzia do obci‑
nania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, szpachle, szpachle
do kitowania, szpachle do mieszania farb, kielnie, kielnie murarskie,
kielnie trójkątne, kielnie do cementu, kielnie do fugowania, pace
tynkarskie, tarki do usuwania zrogowaceń, tarniki, tarki [narzędzia
ręczne], 9 urządzenia pomiarowe do liczenia, wyrównywania i kali‑
bracji, poziomice bąbelkowe, poziomice stolarskie, łaty tynkarskie,
łaty murarskie, 21 pojemniki, wiadra, wiadra budowlane, wiadra do
użytku przemysłowego, pojemniki budowlane, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku z materiałami budowlanymi, narzędziami bu‑
dowlanymi, pojemnikami budowlanymi, przyrządami budowlanymi,
pojemnikami do użytku przemysłowego, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami budowlanymi, narzędziami budowlanymi,
pojemnikami budowlanymi, przyrządami budowlanymi, pojemnika‑
mi do użytku przemysłowego, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, skomputeryzowane usługi w zakresie skła‑
dania zamówień online, udzielanie porad dla konsumentów o pro‑
duktach, usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego
online związane z materiałami budowlanymi, narzędziami budowla‑
nymi, pojemnikami budowlanymi, przyrządami budowlanymi, po‑
jemnikami do użytku przemysłowego.

(111) 309420
(220) 2017 10 23
(210) 478055
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) LOVELY DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Makowiska, PL.
(540) TULIŚ
(510), (511) 20 poduszki, poduszki z wypełnieniem, poduszki do
karmienia niemowląt, zagłówki‑poduszki dla niemowląt [podpórki],
poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, ochra‑
niacze do łóżeczek dziecięcych, 24 kocyki dziecięce, kocyki dla nie‑
mowląt [rożki], ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble,
ścianki ochronne do łóżek dziecięcych [pościel], 28 zabawki, zabawki
pluszowe, zabawki wypchane, pluszowe zabawki, zabawki dla nie‑
mowląt, zabawki rozwojowe dla niemowląt, wielofunkcyjne zabawki
dla niemowląt, maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt,
zabawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych w życiu co‑
dziennym, zabawki dla dzieci, zabawki z tkanin, wielofunkcyjne za‑
bawki dla dzieci, przytulanki w postaci zwierząt.
(111) 309421
(220) 2017 10 23
(210) 478059
(151) 2018 04 19
(441) 2017 12 27
(732) IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE,
Warszawa, PL.
(540) C CIEPŁO SYSTEMOWE
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi: sprzedaż paliw, pieców i kotłów oraz osprzętu,
39 dystrybucja energii, prądu elektrycznego, 40 wytwarzanie ener‑
gii.
(111) 309422
(220) 2017 10 23
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) PETROBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) PETROBOS PALIWA CYSTERNY TRANSPORT
(540)

Nr 8/2018

ków diesla, świece woskowe, 39 magazynowanie towarów dla osób
trzecich, transport drogowy towarów dla osób trzecich, wynajem
i dzierżawa pojazdów.

(111) 309423
(220) 2017 10 23
(210) 478067
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) CLIVAX
(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, prepara‑
ty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do dema‑
kijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące,
mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esen‑
cje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu,
mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle per‑
fumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska,
kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki, kosme‑
tyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty
do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, ko‑
smetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks‑
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery
do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, ma‑
seczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, my‑
dło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów wete‑
rynaryjnych, 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 prze‑
ciw 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 mine‑
ralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do
celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające,
pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych,
herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncep‑
cyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska
w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do ce‑
lów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje
lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 309424
(220) 2017 10 23
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) BAĆ‑POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) TASTE THE SOUTH
(540)

(210) 478071

(210) 478065

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 01.15.05
(510), (511) 4 alkohol jako paliwo, oleje przemysłowe i tłuszcze, ma‑
teriały oświetleniowe, smary, paliwa, w tym benzyny i paliwa do silni‑

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 01.03.01, 01.03.18, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane warzywa, olej i tłuszcz kokosowy do
celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje spożywcze, oliwa
z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, pasty na ba‑
zie pomidorów, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, sałatki
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warzywne, sok pomidorowy do gotowania, warzywa gotowane, wa‑
rzywa suszone, warzywa w puszkach, 30 kapary, keczup, majonez,
marynaty, musztarda, pesto.

(111) 309425
(220) 2017 10 23
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) BABRAJ PAWEŁ BAMET, Wielka Wieś, PL.
(540) bamet
(540)

(210) 478077

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 wyroby metalowe, barierki ochronne metalowe, belki
metalowe, boazerie metalowe, bramy metalowe, drabiny metalowe,
7 bębny, cylindry do maszyn, czopy, filtry, formy, korbowody do ma‑
szyn, korby, krążki, łańcuchy do podnośników, maszyny do filtrowa‑
nia, maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny
do mieszania, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny przemysłowe
do produkcji papierosów, obudowy łożysk do maszyn, osie do ma‑
szyn, osłony do maszyn, podajniki, podstawy maszyn, prasy. pro‑
wadnice do maszyn, przenośniki, rozdrabniacze, stoły do maszyn,
suporty, tłoki, uchwyty, wałki drukarskie do maszyn, wibratory, wie‑
szaki, wymienniki ciepła, 37 instalacja, konserwacja i naprawa ma‑
szyn, instalacja i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacja
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, 40 chromowanie, cynowanie, dezodo‑
ryzacja powietrza, drukowanie, frezowanie, grawerowanie, informa‑
cja o obróbce metali, kowalstwo, laminowanie, lutowanie, magneso‑
wanie, niklowanie, obróbka drewna, obróbka metali, oczyszczanie
powietrza, odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie, pi‑
łowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami
ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie,
srebrzenie, szlifowanie, ścieranie, trasowanie laserem, usługi spa‑
walnicze, złocenie, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, kształce‑
nie praktyczne, organizowanie i prowadzenie seminariów i sympo‑
zjów oraz warsztatów, tłumaczenia, usługi projektowania inne niż do
celów reklamowych, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.
(111) 309426
(220) 2017 10 23
(210) 478081
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 27
(732) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 4
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 14.07.09, 26.11.13, 27.07.25, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go‑
spodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 usługi finanso‑
we, 39 wypożyczanie pojazdów.
(111) 309427
(220) 2017 10 23
(210) 478083
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 27
(732) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 4 mobility
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 14.07.09, 26.11.13, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go‑
spodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 usługi finanso‑
we, 39 wypożyczanie pojazdów.
(111) 309428
(220) 2017 10 23
(210) 478086
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 04
(732) POTOK KRZYSZTOF PLATINET POLSKA, Kraków, PL.
(540) PLATINET POLSKA A Company You Can Trust
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania i przetwarzania infor‑
macji, komputery, części i zespoły komputerów, komputerowe
urządzenia peryferyjne, monitory komputerowe, klawiatury,
myszy, pióra elektroniczne, drukarki komputerowe, plotery, ska‑
nery, stacje dysków, czytniki dysków optycznych, stacje taśm ma‑
gnetycznych, dystrybutory dysków, modemy, interfejsy, pamięci
komputerowe, procesory, sterowniki, czytniki, czytniki kodów
kreskowych, kasy rejestrujące, światłowody, sieci komputerowe,
magnetyczne, optyczne i magnetooptyczne nośniki informacji,
dyski, dyskietki, karty, taśmy, płyty, dyski obliczeniowe, progra‑
my komputerowe, systemy operacyjne, urządzenia do kopiowa‑
nia tekstu, dźwięku i obrazu, 16 druki, czasopisma, gazety, książ‑
ki, broszury, foldery, formularze, kalendarze, katalogi, zeszyty,
notesy, papeteria, kartki okolicznościowe, naklejki adresowe,
obwoluty, wzory pisma i rysunków, przybory do pisania, mate‑
riały piśmienne i biurowe, papier do urządzeń komputerowych,
35 badanie rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, obsługa działalności związanej z prowadze‑
niem interesów i zarządzaniem, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, usługi agencji informacji handlowej, wynajem ma‑
szyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, usługi agencyjne
i pośrednictwa w sprzedaży towarów polegające na kojarzeniu
kontrahentów, usługi komputerowych baz danych, usługi prze‑
twarzania danych, usługi kompilacji i systematyzacji informacji
w komputerowych bazach danych, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, 37 usługi instalowania i serwisu komputerów
oraz sprzętu do przetwarzania informacji, 38 usługi udostępnia‑
nia informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych ka‑
blowych, sieci telewizyjnych kablowych, sieci telekomunikacyj‑
nych radiowych, komórkowych i satelitarnych, komputerowych
sieci lokalnych i komputerowej sieci światowej, usługi przesyła‑
nia, rozpowszechniania, przetwarzania i odbierania informacji
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych kablowych, sieci
telewizyjnych kablowych, sieci telekomunikacyjnych, radiowych,
komórkowych i satelitarnych, komputerowych sieci lokalnych
i komputerowej sieci światowej, oferowanie dostępu bezpośred‑
niego do systemów komputerowych i baz danych, usługi pośred‑
niczenia w sprzedaży i sprzedaży sieci internetowej, 39 przewóz
osób i towarów transportem samochodowym, 41 organizowanie
konferencji i sympozjów, nauczanie w zakresie informatyki, pu‑
blikowanie tekstów i książek, wydawanie nagrań dźwiękowych,
42 doradztwo informatyczne, wykonywanie ekspertyz w zakresie
informatyki, programowanie komputerów, projektowanie sys‑
temów informatycznych, projektowanie sieci komputerowych,
testowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi
reprodukcji komputerowych nośników informacji, usługi repro‑
dukowania nagrań dźwiękowych, usługi poligraficzne.
(111) 309429
(220) 2017 10 23
(210) 478092
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 04
(732) BOROWIŃSKI MAREK MAREKBOROWIŃSKI.COM, Łódź, PL.
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(540) Lekarz Sklepów
(540)

Nr 8/2018

(732) KARK‑POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.22
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie imprez, prowadzenie
warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, książki, publikowanie
książek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje
elektroniczne on‑line książek i periodyków (do pobrania), publikowa‑
nie tekstów, usługi trenerskie, warsztaty organizowanie i prowadze‑
nie, rozrywka.
(111) 309430
(220) 2017 10 23
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 04
(732) STANIAK IRENEUSZ, Bogucin, PL.
(540) Wieśniaczka
(510), (511) 33 wódka.

(210) 478093

(111) 309431
(220) 2017 10 23
(210) 478094
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 04
(732) ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Katowice, PL.
(540) Śląskie Smaki
(510), (511) 16 publikacje, 41 organizowanie imprez rozrywkowych.
(111) 309432
(220) 2017 10 23
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 04
(732) Brown‑Forman Corporation, Louisville, US.
(540) C BLACK RASPBERRY LIQUEUR CHAMBORD
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy
(531) 03.04.20, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny.
(111) 309435
(220) 2017 10 23
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) JANEBA TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) CHRONO PEŁNY WYMIAR CZASU
(540)

(210) 478115

(210) 478095
Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.01.05
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa zegarków i biżuterii
oraz akcesoriów do zegarków i biżuterii, świadczona w sklepach de‑
talicznych, hurtowniach, poprzez katalog sprzedaży, telezakupy, dro‑
gą elektroniczną, za pośrednictwem stron i sklepów internetowych,
37 usługi w zakresie napraw zegarów, zegarków i biżuterii.
(111) 309436
(220) 2017 10 23
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) JANEBA TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ZEGARKI.PL PEŁNY WYMIAR CZASU
(540)

(210) 478116

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.03, 26.01.04, 26.01.16, 05.13.11
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, włącznie z alkoholami wysoko‑
procentowymi wymienionymi w międzynarodowej klasie 33.
(111) 309433
(220) 2017 10 23
(210) 478096
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 04
(732) Brown‑Forman Corporation, Louisville, US.
(540) BLACK RASPBERRY LIQUEUR ROYALE DE FRANCE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 17.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa zegarków i biżuterii
oraz akcesoriów do zegarków i biżuterii, świadczona w sklepach de‑
talicznych, hurtowniach, poprzez katalog sprzedaży, telezakupy, dro‑
gą elektroniczną, za pośrednictwem stron i sklepów internetowych,
37 usługi w zakresie napraw zegarów, zegarków i biżuterii.
(111) 309437
(220) 2017 10 23
(210) 478120
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) ARCTIC POWER
(510), (511) 4 Gazy płynne do stosowania do celów domowych, Gazy
płynne do stosowania w pojazdach mechanicznych.

(531) 24.09.01, 24.09.03, 26.01.04, 26.01.21, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, włącznie z alkoholami wysoko‑
procentowymi wymienionymi w międzynarodowej klasie 33.
(111) 309434
(151) 2018 04 10

(220) 2017 10 23
(441) 2017 12 27

(210) 478111

(111) 309438
(220) 2017 10 23
(210) 478121
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) HUTNIK MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY
PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) ZWIĄZEK ZAWODOWY HUTNIK
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, granatowy, zielony, czerwony,
pomarańczowy
(531) 26.01.22, 26.13.25, 24.15.03, 24.15.11, 24.15.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 9 podkładki po myszy, 14 medale, 16 gazety, afisze,
plakaty, broszury, papier firmowy, banery wystawowe, 21 kubki
ceramiczne, szklanki, kufle, 24 sztandary, tekstylne flagi, proporce,
25 podkoszulki, koszulki, czapki, polary, 35 dystrybucja materiałów
reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury rekla‑
mowe, usługi reklamowe, usługi marketingowe, usługi promocyjne
(strona internetowa), 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
zjazdów, doradztwo zawodowe, edukacja, nauczanie, 42 udostęp‑
nianie miejsca na serwerach (strona internetowa), 45 ochrona praw
pracowniczych.
(111) 309439
(220) 2017 10 23
(210) 478126
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karpacz, PL.
(540) DUCH GÓR
(510), (511) 32 piwo.
(111) 309440
(220) 2017 10 23
(210) 478127
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karpacz, PL.
(540) LICZYRZEPA
(510), (511) 32 piwo.
(111) 309441
(220) 2017 10 23
(210) 478132
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) JURAPARK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 dystrybucja energii, dystrybucja wody, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport auto‑
busowy, usługi kierowców, usługi transportu na wycieczki ze zwie‑
dzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem
autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingo‑
wych, wynajem koni, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edu‑
kacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizo‑
wanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów
(szkolenie), organizowanie konkursów (edukacja i rozrywka), plano‑
wanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, sport (wy‑
pożyczanie sprzętu), usługi muzeów, usługi parków rozrywki, usługi
rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie
spektakli na żywo.
(111) 309442
(220) 2017 10 23
(210) 478133
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) MAX‑FLIZ HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
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(540) max home CERAMIC
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, 19 płyty brukowe, niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, płytki ścienne, niemetalowe, płytki
podłogowe, niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty cementowe, wy‑
roby kamieniarskie, kamień, kamień budowlany.
(111) 309443
(220) 2017 10 24
(210) 478145
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) PROCTO‑ZAC
(510), (511) 5 wyroby medyczne wspomagające procesy leczenia
ran.
(111) 309444
(220) 2017 10 24
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) SANT‑TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SANT‑TECH
(540)

(210) 478147

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, ma‑
szyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki
powierzchni.
(111) 309445
(220) 2017 10 24
(210) 478151
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) inter UBEZPIECZENIA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, błękitny
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii, rynku i sondaży
w sprawach związanych z ubezpieczeniami, organizacja wystaw,
targów i konkursów handlowych w zakresie ubezpieczeń, 36 ubez‑
pieczenia, usługi ubezpieczeniowe, w tym indywidualne i grupowe
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie z funduszem inwe‑
stycyjnym, rentowe, posagowe, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia
zdrowotne, wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cy‑
wilnej, usługi ubezpieczeniowe w zakresie wyjazdów zagranicznych,
w tym leczenia za granicą, ubezpieczenia mienia, komunikacyjne,
finansowe, morskie, cargo, od pożarów, ryzyk budowlanych i mon‑
tażowych, usługi ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez
Internet, usługi reasekuracyjne, doradztwo w sprawach ubezpiecze‑
niowych, informacja o ubezpieczeniach, wycena finansowa ubezpie‑
czenia, usługi w ramach prowadzenia agencji ubezpieczeniowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi brokerskie w zakresie ubez‑
pieczeń, pośrednictwo w zawieraniu transakcji na rynku ubezpieczeń
i reasekuracji, 41 usługi z zakresu ubezpieczeń dotyczące organizo‑
wania i prowadzenia seminariów, sympozjów, zjazdów i konferencji,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków.
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(111) 309446
(220) 2017 10 24
(210) 478153
(151) 2018 03 29
(441) 2017 11 27
(732) SOLSKI COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SOLSKI communications
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, szary
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi public relations, agencje public relations, do‑
radztwo w zakresie public relations, badania w zakresie public rela‑
tions, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public
relations, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące
reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo dotyczące reklamy,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo związa‑
ne z zarządzaniem, doradztwo związane z audytem, doradztwo do‑
tyczące zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie marke‑
tingu, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i pro‑
mocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządza‑
nie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, badania rynkowe, pozyskiwanie i syste‑
matyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą doradz‑
two w dziedzinie public relations, doradztwo w zakresie efektywno‑
ści biznesowej, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie tożsa‑
mości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo dotyczące
korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej
struktury przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania firmą,
doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo w zakresie planowa‑
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie strategii dla przed‑
siębiorstw, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicz‑
nego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościo‑
wych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo i kon‑
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsulta‑
cje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, do‑
radztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w za‑
kresie prowadzenia firmy, usługi reklamowe, marketingowe i promo‑
cyjne, reklama, produkcja reklam, rozpowszechnianie reklam,
publikacja reklam, przygotowywanie reklam, reklamy telewizyjne,
reklamy radiowe, reklamy kinowe, reklama banerowa, reklama kore‑
spondencyjna, reklamy online, reklama zewnętrzna, reklama i usługi
reklamowe, agencje reklamowe, produkcja materiałów reklamowych
i reklam, produkcja reklam telewizyjnych, produkcja reklam kino‑
wych, produkcja reklam radiowych, przygotowywanie reklam praso‑
wych, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy graficznej, analizy
odbioru reklamy, reklama bezpośredniej odpowiedzi, bezpośrednia
reklama pocztowa, usługi reklamy zewnętrznej, reklama i marketing,
reklama w czasopismach, udostępnianie powierzchni reklamowej,
wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wyna‑
jem bilbordów reklamowych, leasing billboardów reklamowych,
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie ulo‑
tek reklamowych, produkcja filmów reklamowych, przygotowywa‑
nie dokumentów reklamowych, udostępnianie powierzchni rekla‑
mowej, czasu reklamowego i mediów, projektowanie logo
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i ra‑
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diowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, produkcja
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, dystrybucja materia‑
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, przetwarzanie
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, przetwarza‑
nie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospo‑
darczej, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem
danych, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], doradz‑
two w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarza‑
niem danych, usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczą‑
ce personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, komputerowe
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, auto‑
matyczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem da‑
nych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, przetwarzanie danych
dla firm, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, udostęp‑
nianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych
oraz globalnych sieci informacyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych
i próbek], dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych
w zakresie handlu elektronicznego, doradztwo i informacja o działal‑
ności gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje‑
strach, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie bizne‑
sowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem
Internetu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi
informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospo‑
darczej, kompilacja informacji statystycznych, skomputeryzowane
wyszukiwanie informacji handlowych, usługi informacyjne w zakre‑
sie przetwarzania danych, wyszukiwanie informacji w plikach infor‑
matycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane usługi przetwa‑
rzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, dostarczanie
informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne
niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), porady, pytania i informa‑
cje dotyczące działalności gospodarczej, porady i informacje doty‑
czące zarządzania przedsiębiorstwami, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią
informacyjną, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go‑
spodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi progra‑
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro‑
wanie działalnością gospodarczą, rachunkowość, księgowość i au‑
dyt, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe, do‑
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, analizy i badania do‑
tyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalności gospodarczą, 41 usługi wydawnicze i re‑
porterskie, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowa‑
nie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi eduka‑
cyjne i instruktażowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instrukta‑
żowe, szkolenia związane z przetwarzaniem danych, usługi szkole‑
niowe związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne zwią‑
zane z przetwarzaniem danych, szkolenia z zakresu public relations,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo specjali‑
styczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń bizneso‑
wych, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące ka‑
riery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edu‑
kacyjne i szkoleniowe), szkolenia w zakresie reklamy, produkcja fil‑
mów, innych niż reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty
reklamowe], redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w za‑
kresie technologii informacyjnych, usługi hostingowe, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usłu‑
gi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych,
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hosting stron internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej na
potrzeby stron internetowych, hosting stron komputerowych (inter‑
netowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i ho‑
sting stron internetowych dla osób trzecich, programowanie opro‑
gramowania do reklamy online, projektowanie stron internetowych
w celach reklamowych, hosting elektronicznych przestrzeni pamię‑
ciowych w internecie do reklamowania towarów i usług.

(111) 309447
(220) 2017 10 24
(210) 478154
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 04
(732) PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Zerwijmy łańcuchy!
(540)

Kolor znaku: bordowy, czarny, biały
(531) 07.01.22, 14.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury, książki, czaso‑
pisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy,
blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotogra‑
fii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty,
prospekty, plany, publikacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na do‑
kumenty, zakładki do książek, podpórki do książek, koperty, bilety
i kupony papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażo‑
we i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introligatorskie,
artykuły malarskie, materiały z papieru na przyjęcia, w tym papier do
pakowania prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usłu‑
gi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień
w handlu, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama bill‑
boardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośred‑
niczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie
promocji towarów i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów piśmienniczych,
książek i czasopism, gazet, płyt CD i DVD z filmami i słuchowiskami
oraz z utworami muzycznymi, programów komputerowych i gier
komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy,
sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, kosmetyków i per‑
fum, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi reklamowe na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamo‑
wych, promocja towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i spon‑
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi teleko‑
munikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania), wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajem czasu rekla‑
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem powierzchni
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrywania osób trzecich
w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe,
ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, publi‑
kowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, intranetu, reklamy prasowe (przygotowy‑
wanie), usługi badania rynku i opinii społecznej, pośrednictwo w na‑
wiązywaniu kontaktów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu
transakcji handlowych, prowadzenie programów lojalnościowych,
projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamo‑
wych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, prenume‑
rata gazet, czasopism na rzecz osób trzecich, usługi przeglądu prasy,
organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie zarządzania
centrum informacyjnym, przygotowywanie audiowizualnych i mul‑
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timedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, prezentowa‑
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy
towarów, prezentowanie usług, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kom‑
pilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elek‑
tronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i syste‑
matyzowanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwa‑
nie informacji w plikach komputerowych i komputerowych bazach
danych dla osób trzecich, powielanie dokumentów, usługi chary‑
tatywne, mianowicie obsługa administracyjna i ogólna obsługa
biura, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów interne‑
towych on‑line, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło‑
szeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo prze‑
syłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi
telekomunikacyjne świadczone w celach dobroczynnych, 41 orga‑
nizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie
sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie loterii,
organizowanie i prowadzenie balów, koncertów, seminariów, sym‑
pozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie pokazów
i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury,
edukacji, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie wystaw zwie‑
rząt, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i interne‑
towe, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków,
usługi udostępniania publikacji elektronicznych on‑line, nie do po‑
bierania z sieci komputerowych, publikacja treści redakcyjnych stron
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi
w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie edukacji i tresu‑
ry zwierząt, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie,
usługi fotoreportaży, fotografika artystyczna, filmowanie, przygoto‑
wywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje pro‑
gramów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi dobroczyn‑
ne, a mianowicie nauczanie i szkolenie, kształcenie praktyczne [po‑
kazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie zawodów sportowych, plano‑
wanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjąt‑
kiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne, usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi parków roz‑
rywki, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.

(111) 309448
(220) 2017 10 24
(210) 478155
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 04
(732) PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Serce dla Zwierząt
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 02.09.01, 26.01.01, 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury, książki, czaso‑
pisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy,
blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotogra‑
fii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty,
prospekty, plany, publikacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na do‑
kumenty, zakładki do książek, podpórki do książek, koperty, bilety
i kupony papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażo‑
we i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introligatorskie,
artykuły malarskie, materiały z papieru na przyjęcia, w tym papier do
pakowania prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usłu‑
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gi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień
w handlu, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama bill‑
boardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośred‑
niczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie
promocji towarów i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów piśmienniczych,
książek i czasopism, gazet, płyt CD i DVD z filmami i słuchowiskami
oraz z utworami muzycznymi, programów komputerowych i gier
komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy,
sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, kosmetyków i per‑
fum, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi reklamowe na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamo‑
wych, promocja towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i spon‑
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi teleko‑
munikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania), wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajem czasu rekla‑
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem powierzchni
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrywania osób trzecich
w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe,
ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, publi‑
kowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, Intranetu, reklamy prasowe (przygotowy‑
wanie), usługi badania rynku i opinii społecznej, pośrednictwo w na‑
wiązywaniu kontaktów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu
transakcji handlowych, prowadzenie programów lojalnościowych,
projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamo‑
wych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, prenume‑
rata gazet, czasopism na rzecz osób trzecich, usługi przeglądu prasy,
organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie zarządzania
centrum informacyjnym, przygotowywanie audiowizualnych i mul‑
timedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, prezentowa‑
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy
towarów, prezentowanie usług, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kom‑
pilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elek‑
tronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i syste‑
matyzowanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwa‑
nie informacji w plikach komputerowych i komputerowych bazach
danych dla osób trzecich, powielanie dokumentów, usługi chary‑
tatywne, mianowicie obsługa administracyjna i ogólna obsługa
biura, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów interne‑
towych on‑line, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło‑
szeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo prze‑
syłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi
telekomunikacyjne świadczone w celach dobroczynnych, 41 orga‑
nizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie
sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie loterii,
organizowanie i prowadzenie balów, koncertów, seminariów, sym‑
pozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie pokazów
i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury,
edukacji, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie wystaw zwie‑
rząt, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i interne‑
towe, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków,
usługi udostępniania publikacji elektronicznych on‑line, nie do po‑
bierania z sieci komputerowych, publikacja treści redakcyjnych stron
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi
w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie edukacji i tresu‑
ry zwierząt, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie,
usługi fotoreportaży, fotografika artystyczna, filmowanie, przygoto‑
wywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje pro‑

Nr 8/2018

gramów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi dobroczyn‑
ne, a mianowicie nauczanie i szkolenie, kształcenie praktyczne [po‑
kazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie zawodów sportowych, plano‑
wanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjąt‑
kiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne, usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi parków roz‑
rywki, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.

(111) 309449
(220) 2017 10 24
(210) 478166
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) Venezia. Jeszcze tyle kroków przed Tobą.
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby tu‑
rystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne,
torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze
skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze
skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry,
okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do
mebli, paski skórzane (inne niż odzież), paski skóropodobne (inne
niż odzież), 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie,
mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa
i dziecięca, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe i dziecięce, bluzki,
sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszul‑
ki, buty, ubrania, swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa,
kamizelki, kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimna‑
styczne, legginsy, majtki, kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle,
kostiumy, czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia gło‑
wy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kaptu‑
rem, marynarki, odzież na gimnastykę, odzież gotowa, odzież wodo‑
odporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, paski,
kurtki, cholewki do obuwia, czubki do obuwia, antypoślizgowe akce‑
soria do obuwia, obcasy do obuwia, paski do obuwia, paski skórzane,
paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych,
kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, 35 sprzedaż, rekla‑
ma i promocja towarów: torebki, torebki damskie, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropo‑
dobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki ze skóry,
nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry
lub ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze
skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skó‑
ry do mebli, paski skórzane (inne niż odzież), paski skóropodobne
(inne niż odzież), odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie,
mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa
i dziecięca, obuwie damskie, męskie młodzieżowe i dziecięce, bluzki,
sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszul‑
ki, buty, ubrania, swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa,
kamizelki, kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimna‑
styczne, legginsy, majtki, kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle,
kostiumy, czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia gło‑
wy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kaptu‑
rem, marynarki, odzież na gimnastykę, odzież gotowa, odzież wodo‑
odporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, paski,
kurtki, cholewki do obuwia, czubki do obuwia, antypoślizgowe akce‑
soria do obuwia, obcasy do obuwia, paski do obuwia, paski skórzane,
paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych,
kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne.
(111) 309450
(220) 2017 10 25
(210) 478168
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, PL.
(540) ROKAnol
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i na‑
uki, składniki i półprodukty chemiczne przeznaczone dla budownic‑
twa, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, włókiennictwa, przemysłu
farmaceutycznego, kosmetycznego, barwnikarskiego, celulozowo
‑papierniczego, metalowego, spożywczego, wydobywczego, farb
i lakierów, emulgatory, detergenty, dyspergatory, flokulanty, plasty‑
fikatory, tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw
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sztucznych, surfaktanty, związki i preparaty chemiczne do stosowa‑
nia jako środki pomocnicze w różnych gałęziach przemysłu, dodatki
chemiczne, chemikalia przemysłowe, preparaty do konserwowania
artykułów spożywczych i przemysłowych.

(111) 309451
(220) 2017 10 25
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) PONTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) chowaj.com PUDEŁKA MAGAZYNOWE
(540)

(210) 478178

(531) 27.05.17, 26.11.01
(510), (511) 20 pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych.
(111) 309452
(220) 2017 10 25
(210) 478206
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) CUSTOM CUBE T. STĘPIEŃ P. KODYRA SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław, PL.
(540) custom cube
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe jako element nośny dla: mebli,
zabudów szklanych, obudów multimedialnych, elementów aranżacji
wnętrz, gablot muzealnych, elementy wykonane z blach metalowych
jako poszycie dla: mebli, zabudów szklanych, obudów multimedial‑
nych, elementów aranżacji wnętrz, gablot muzealnych, 19 konstruk‑
cje z drewna i materiałów drewnopochodnych jako element nośny
dla: mebli, zabudów szklanych, obudów multimedialnych, elemen‑
tów aranżacji wnętrz (scenografii), gablot muzealnych, 20 meble
do wyposażania domu i biura oraz do przestrzeni publicznej (tj. do
obiektów takich jak muzea, galerie sztuki, ośrodki kultury, bibliote‑
ki publiczne, teatry, uniwersytety, obiekty sakralne) w tym: meble
z drewna, meble z materiałów drewnopochodnych, meble z two‑
rzyw sztucznych, meble ze szkła, meble z metalu, 37 wykonywanie
prac budowlanych (remontowo‑budowlanych) oraz wykończenio‑
wych, modernizacja przestrzeni w tym demontaż starego wyposa‑
żenia, usuwanie przegród budowlanych, demontaż starych instalacji
elektrycznych, wodno‑kanalizacyjnych, sieci informatycznych oraz
wykonanie nowych instalacji, demontaż i montaż stolarki budowla‑
nej oraz elementów wyposażenia wnętrz, 42 projektowanie: mebli,
gablot muzealnych, scenografii jako elementu wyposażenia wystaw
muzealnych, obudów multimedialnych, zabudów szklanych, insta‑
lacji elektrycznych, instalacji wodno‑kanalizacyjnych, sieci informa‑
tycznych, wystaw muzealnych, elementów wyposażenia wnętrz,
opracowywanie scenariuszy wystaw, opracowywanie scenariuszy
funkcjonalno‑użytkowych dla elementów wystaw oraz wyposażenia
wnętrz, opracowywanie kosztorysów inwestorskich dla: mebli, ga‑
blot muzealnych, scenografii muzealnych, wystaw, zabudów szkla‑
nych, instalacji elektrycznych, wodno‑kanalizacyjnych, informatycz‑
nych, elementów wyposażenia wnętrz.
(111) 309453
(220) 2017 10 25
(210) 478207
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 11
(732) CUSTOM CUBE T. STĘPIEŃ P. KODYRA SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław, PL.
(540) custom cube
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe jako element nośny dla: mebli,
zabudów szklanych, obudów multimedialnych, elementów aranżacji
wnętrz, gablot muzealnych, elementy wykonane z blach metalowych
jako poszycie dla, mebli, zabudów szklanych, obudów multimedial‑
nych, elementów aranżacji wnętrz, gablot muzealnych, 19 konstrukcje
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z drewna i materiałów drewnopochodnych jako element nośny dla:
mebli, zabudów szklanych, obudów multimedialnych, elementów
aranżacji wnętrz (scenografii), gablot muzealnych, 20 meble do wypo‑
sażania domu i biura oraz do przestrzeni publicznej (tj. do obiektów
takich jak muzea, galerie sztuki, ośrodki kultury, biblioteki publiczne,
teatry, uniwersytety, obiekty sakralne) w tym: meble z drewna, me‑
ble z materiałów drewnopochodnych, meble z tworzyw sztucznych,
meble ze szkła, meble z metalu, 37 wykonywanie prac budowlanych
(remontowo
‑budowlanych) oraz wykończeniowych, modernizacja
przestrzeni w tym demontaż starego wyposażenia, usuwanie prze‑
gród budowlanych, demontaż starych instalacji elektrycznych /wod
‑kan/, sieci informatycznych oraz wykonanie nowych instalacji, de‑
montaż i montaż stolarki budowlanej oraz elementów wyposażenia
wnętrz, 42 projektowanie: mebli, gablot muzealnych, scenografii jako
elementu wyposażenia wystaw muzealnych, obudów multimedial‑
nych, zabudów szklanych, instalacji elektrycznych, instalacji wodno
‑kanalizacyjnych, sieci informatycznych, wystaw muzealnych, ele‑

mentów wyposażenia wnętrz, opracowywanie scenariuszy wystaw,
opracowywanie scenariuszy funkcjonalno‑użytkowych dla elemen‑
tów wystaw oraz wyposażenia wnętrz, opracowywanie kosztorysów
inwestorskich dla: mebli, gablot muzealnych, scenografii muzealnych,
wystaw, zabudów szklanych, instalacji elektrycznych /wod‑kan/ infor‑
matycznych, elementów wyposażenia wnętrz.

(111) 309454
(220) 2017 10 25
(210) 478224
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 18
(732) VINCI ENERGIES, Montesson, FR.
(540) wizje miasta
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe (inne niż do celów me‑
dycznych), urządzenia i przyrządy elektroniczne, a mianowicie części
elektroniczne, urządzenia do pomiaru i kontroli energii elektrycznej,
urządzenia pomiarowe, sygnalizacyjne, służące do regulacji lub kontroli
mocy, ochronne, służące do monitoringu, kontrolne, do ratowania życia,
urządzenia do sygnalizacji świetlnej, urządzenia umożliwiające kontrolę
urządzeń elektrycznych, elektronicznych i komputerowych, instalacje
elektryczne, elektryczne tablice kontrolne, transformatory, wyłączniki
samoczynne, wyłączniki izolacyjne, przełączniki elektryczne, urządze‑
nia do dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia do sterowania prą‑
dem elektrycznym, komputery i podzespoły komputerowe, optyczne
i magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie do wdrażania i obsłu‑
gi elektronicznych sieci dystrybucji energii, urządzenia i przyrządy elek‑
tryczne, a mianowicie urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzą‑
ce, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące, urządzenia
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinemato‑
graficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do
ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i kompute‑
ry, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
komputerowe serwery bazodanowe, pamięci elektroniczne, oprogra‑
mowanie komputerowe, zwłaszcza oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania uprzednio zapisanych danych, oprogramowanie do
tworzenia, zarządzania, uaktualniania i używania baz danych, pakiety
oprogramowania dla branży logistycznej, pakiety oprogramowania
przeznaczone dla systemów sieci komunikacyjnych mające dostarczać
informacje o wykonywaniu zleceń produkcyjnych i kontroli tych zleceń,
pakiety oprogramowania do kontroli procesu wytwarzania, zarządzania
zasobami, do magazynowania, dostarczania i śledzenia postępów partii
towarów, pakiety oprogramowania do użytku w zarządzaniu dokumen‑
tami oraz do zbierania i pozyskiwania danych, pakiety oprogramowania
dla systemów łączności do zarządzania wspomaganym komputerowo
procesem produkcyjnym, oprogramowanie do zapewniania dostępu
do usługi poczty elektronicznej, oprogramowanie komputerowe do
zapewniania dostępu do sieci komputerowych lub sieci służących do
przesyłania danych, urządzenia transmisyjne dla telekomunikacji, insta‑
lacje telefoniczne, aparaty i urządzenia telefoniczne, radiotelefony sta‑
cjonarne, przenośne lub ruchome, faksy, urządzenia do wprowadzania
danych, komputery, serwery komputerowe, terminale komputerowe,
terminale do przesyłania danych oraz terminale telefoniczne, urządze‑
nia transmisyjne dla sieci komunikacyjnych, programy komputerowe
do zarządzania, kontroli, monitoringu, obsługi linii oraz linii elektro‑
energetycznych, modemy, sprzęt alarmowy i ostrzegawczy, nośniki
do rejestracji dźwięku, urządzenia do pomiaru ciśnienia, przyrządy do
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pomiaru temperatury, higrometry, deszczomierze, transmitery telefo‑
niczne, urządzenia telefoniczne, transformatory elektryczne, wyłączniki
samoczynne, komutatory, czujniki, detektory, urządzenia pomiarowe,
elektryczne urządzenia pomiarowe, urządzenia do pomiarów precy‑
zyjnych, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, nadajniki i odbiorniki
sygnałów elektronicznych, przyrządy meteorologiczne, cewki elek‑
tryczne, kable elektryczne, układy scalone, skrzynki rozgałęźne, sprzęt
do przetwarzania danych i komputery, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wen‑
tylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, lampy, reflektory,
lampy podłogowe, reflektory szerokostrumieniowe, grzejniki, 37 usługi
budowlane: budowa w ramach robót publicznych, nadzór budowla‑
ny, usługi instalacyjne, obsługa i naprawy wszelkich urządzeń, sprzętu
i maszyn z branży energii elektrycznej i jej przesyłu, usługi instalacyj‑
ne, obsługa i naprawy oświetlenia, instalowanie ulicznych obiektów
publicznego użytku, budownictwo wodno‑lądowe, usługi budowlane
w zakresie budynków, dróg, mostów i linii energetycznych, informacja
dotycząca budownictwa, murarstwo, tynkowanie lub usługi hydraulicz‑
ne, usługi dekarskie, uszczelnianie budynków, usługi wyburzania bu‑
dynków, wynajem sprzętu budowlanego, czyszczenie budynków i ich
fasad, konserwacja, naprawa, obsługa i tankowanie pojazdów, usługi
napraw awarii pojazdów, usługi dezynfekcyjne i deratyzacyjne, pranie
materiałów tekstylnych, bieżnikowanie lub wulkanizacja opon, instala‑
cja, obsługa i naprawa sprzętu biurowego, instalacja, obsługa i naprawa
sprzętu komputerowego i podzespołów komputerowych, 42 usługi
inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych dotyczących
energii elektrycznej, sieci komunikacyjnych oraz oświetlenia przestrzeni
publicznej i prywatnej, usługi inżynieryjne, opracowywanie projektów
technicznych dotyczących urządzeń i przyrządów do kontroli i selekcji
dostępu do miejsc publicznych i prywatnych, oceny, szacunki i badania
w zakresie nauki i techniki świadczone przez inżynierów, usługi inży‑
nieryjne, opracowywanie projektów technicznych dotyczących elek‑
tryczności, elektroniki i komputerów, badania naukowe i przemysłowe
związane z przetwarzaniem nowych danych, sieciami komputerowymi
i techniką komunikacyjną, analizy, ekspertyzy i pomoc techniczna zwią‑
zana z powyższymi dziedzinami techniki, projektowanie oprogramo‑
wania komputerowego, obsługa oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach
komputerów i sprzętu do przetwarzania danych, usługi w zakresie in‑
spekcji technicznej, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, prowadzenie badań technicznych i przeprowadzanie interwen‑
cji technicznych, inspekcja, kontrola i testy techniczne urządzeń, admi‑
nistrowanie i nadzór nad sieciami komputerowymi, usługi doradztwa
w zakresie sieci komputerowych, usługi inżynierii elektrycznej w zakre‑
sie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, projektowanie sprzętu
elektrycznego, radioelektrycznego, elektronicznego i automatycznego.

(111) 309455
(220) 2017 10 25
(210) 478225
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON ROZWÓJ Żelazo + Wit.C JABŁKA MANGO
GRUSZKI
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
zielony, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, jasnożółty,
ciemnożółty, czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, beżowy, szary, jasnoszary, czarny
(531) 03.01.01, 03.01.25, 04.02.20, 05.07.13, 05.07.14, 05.07.15,
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21.03.01, 24.15.21, 01.03.15, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwa‑
rzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bez‑
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal‑
koholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo
‑warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo‑warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycz‑
nej, owocowe i owocowo‑warzywne soki i napoje wzbogacone wita‑
minami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sor‑
bety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 309456
(220) 2017 10 25
(210) 478226
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ROZWÓJ Żelazo + Wit.C
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 24.15.21, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwa‑
rzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bez‑
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal‑
koholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo
‑warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo‑warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycz‑
nej, owocowe i owocowo‑warzywne soki i napoje wzbogacone wita‑
minami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sor‑
bety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 309457
(220) 2017 10 31
(210) 478476
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 04
(732) FUNDACJA WARSAW INSTITUTE, Warszawa, PL.
(540) Warsawsec
(510), (511) 35 usługi public relations, 41 organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 309458
(220) 2017 10 31
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) PTAK DANIEL KASSO, Opole, PL.
(540) kantorr.pl
(540)

(210) 478484

Kolor znaku: granatowy, różowy
(531) 10.03.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi kantorów, wymiana walut, usługi w zakresie
przelewów pieniędzy elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, organizowanie transferu pieniędzy.
(111) 309459
(220) 2017 10 31
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) BAĆ‑POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) Mleczna Tradycja

(210) 478496
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.11.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, jogurt, kefir, krem na bazie
masła, margaryna, masło, maślanka, mleko sfermentowane, śmieta‑
na, zsiadłe mleko, sery, ser żółty, ser biały, twaróg, ser homogenizo‑
wany z dodatkami smakowymi, ser twardy, ser topiony, ser wędzony,
ser pleśniowy, ser dojrzewający, produkty seropodobne.
(111) 309460
(220) 2017 10 31
(210) 478500
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) HOTELE GRUPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Uniejów, PL.
(540) BROWAR WIATR
(540)

(531) 27.05.01, 05.07.02, 05.11.15
(510), (511) 32 brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg
z-) do wytwarzania piwa, ekstrakty i esencje do produkcji napojów,
gazowane (wody), imbirowe (piwo-), koktajle bezalkoholowe, lemo‑
niada, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw,
piwo, piwo słodowe, soki owocowe, soki warzywne, sok jabłkowy,
woda mineralna, pomidory (sok-) (napój), 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), wódka, wino, gorzkie nalewki, napoje alkoholowe
zawierające owoce, 35 administrowanie hotelami, zarządzanie hote‑
lami, impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania w zakre‑
sie patronatu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej w tym hoteli oraz obiektów sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
jako rozpowszechnianie materiałów w postaci ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama billboardowa, wynajmowanie nośników reklamowych, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi w zakresie organizacji
imprez rozrywkowych, informacja o imprezach, organizacja i obsłu‑
ga konferencji, zjazdów, bankietów, przyjęć okolicznościowych i ba‑
lów, organizacja konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi or‑
ganizacji wypoczynku, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, usługi klubowe [rozrywka lub naucza‑
nie], organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych, 43 usłu‑
gi restauracyjne i barowe, usługi prowadzenia kawiarni, restauracje,
restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiar‑
nie, usługi w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsługi i typu
snack‑bar, usługi w zakresie prowadzenia kafeterii i bufetów, kawiar‑
ni, restauracji‑w tym restauracji samoobsługowych, stołówek, usługi
cateringowe, usługi w zakresie obsługi gastronomicznej z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie wynajmo‑
wania sal na imprezy okolicznościowe, posiedzenia, spotkania, mi‑
tyngi i narady, usługi w zakresie wypożyczania krzeseł, stołów, bie‑
lizny stołowej i szklanych naczyń, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków i napojów, ser‑
wowanie posiłków i napojów alkoholowych, usługi w zakresie przy‑
gotowywania dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje dla
turystów, biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pensjonaty), ho‑
tele, motele, usługi hotelowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, udostępnia‑
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nie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem
Internetu, usługi barów piwnych.

(111) 309461
(220) 2017 10 31
(210) 478501
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) HOTELE GRUPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Uniejów, PL.
(540) BROWAR WIATR
(510), (511) 32 brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg
z-) do wytwarzania piwa, ekstrakty i esencje do produkcji napojów,
gazowane (wody), imbirowe (piwo-), koktajle bezalkoholowe, lemo‑
niada, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw,
piwo, piwo słodowe, soki owocowe, soki warzywne, sok jabłkowy,
woda mineralna, pomidory (sok-) (napój), 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), wódka, wino, gorzkie nalewki, napoje alkoholowe
zawierające owoce, 35 administrowanie hotelami, zarządzanie hote‑
lami, impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania w zakre‑
sie patronatu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej w tym hoteli oraz obiektów sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
jako rozpowszechnianie materiałów w postaci ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama billboardowa, wynajmowanie nośników reklamowych, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi w zakresie organizacji
imprez rozrywkowych, informacja o imprezach, organizacja i obsłu‑
ga konferencji, zjazdów, bankietów, przyjęć okolicznościowych i ba‑
lów, organizacja konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi or‑
ganizacji wypoczynku, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, usługi klubowe [rozrywka lub naucza‑
nie], organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych, 43 usłu‑
gi restauracyjne i barowe, usługi prowadzenia kawiarni, restauracje,
restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi kafeterie, kawiar‑
nie, usługi w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsługi i typu
snack‑bar, usługi w zakresie prowadzenia kafeterii i bufetów, kawiar‑
ni, restauracji‑w tym restauracji samoobsługowych, stołówek, usługi
cateringowe, usługi w zakresie obsługi gastronomicznej z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie wynajmo‑
wania sal na imprezy okolicznościowe, posiedzenia, spotkania, mi‑
tyngi i narady, usługi w zakresie wypożyczania krzeseł, stołów, bie‑
lizny stołowej i szklanych naczyń, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków i napojów, ser‑
wowanie posiłków i napojów alkoholowych, usługi w zakresie przy‑
gotowywania dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje dla
turystów, biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pensjonaty), ho‑
tele, motele, usługi hotelowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, udostępnia‑
nie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem
Internetu, usługi barów piwnych.
(111) 309462
(220) 2017 10 31
(210) 478502
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) leo system
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy, naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, oprogramowanie i programy
komputerowe, części do komputerów i innych urządzeń w postaci
kart przeciw wirusowych i kontrolerów przeciwwirusowych, opro‑
gramowanie i urządzenia zabezpieczające urządzenia, sieci lub
dane, urządzenia do gaszenia ognia, 35 zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo spe‑
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
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specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi
pośrednictwa handlowego, franczyza, promocja sprzedaży towa‑
rów, wyceny handlowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artyku‑
łów dotyczących sprzętu przetwarzającego dane i komputery, opro‑
gramowania, programów komputerowych, części do komputerów
i innych urządzeń w postaci kart przeciwwirusowych i kontrolerów
przeciwwirusowych, oprogramowania i urządzeń zabezpieczających
urządzenia, sieć lub dane pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności:
z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie on‑line, bezpośrednio poza siecią skle‑
pową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, kompu‑
terowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji z plików kom‑
puterowych dla osób trzecich, usługi konsultacyjne i doradcze doty‑
czące w/w, informacja o powyższych usługach, 38 telekomunikacja,
transmisja danych, przesyłanie informacji za pomocą urządzeń elek‑
tronicznych, zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnych,
sieci komputerowych, Internetu, łączności satelitarnej, bezprzewo‑
dowych sieci komunikacyjnych i kablowych, udostępnianie stron
internetowych, baz danych, elektronicznych tablic ogłoszeń, forów
on‑line, katalogów, muzyki, programów wideo i audio, komunikacja
przez komputer, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do‑
tyczące wszystkich wyżej wymienionych, 41 nauczanie i kształcenie
w szczególności organizowanie szkoleń dotyczących systemów i sie‑
ci komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
informacja o powyższych usługach, 42 naukowe i techniczne usłu‑
gi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie
usług, projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu komputerowego,
oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarzającego
dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urzą‑
dzeń elektrycznych i elektronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu
przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania
danych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, programo‑
wanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, wypoży‑
czanie komputerów, archiwizacja elektronicznych baz danych, usługi
w zakresie utrzymania komputerowych baz danych, usługi w zakre‑
sie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych,
informacja o powyższych usługach, 45 licencjonowanie własności
intelektualnej, know‑how, usługi doradcze związane z licencjonowa‑
niem własności intelektualnej, know‑how.

(111) 309463
(220) 2017 10 31
(210) 478507
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) KOŁODZIEJSKI ANDRZEJ, BIERNACKA MARZENA BITRONIK
SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ KOŁODZIEJSKI I SPÓŁKA,
Szczecin, PL.
(540) b BRENNER
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.02.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki
[biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżu‑
teria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki pokryte złotem [biżuteria],
chronografy [zegarki], chronografy do użytku jako zegarki, chro‑
nografy do użytku jako czasomierze, budziki, budziki elektryczne,
budziki elektroniczne, zegarki z budzikiem, czasomierze [zegarki],
oscylatory do czasomierzy, druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
kasetki na biżuterię, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasetki do pre‑
zentacji artykułów zegarmistrzowskich, kasetki na biżuterię [na mia‑
rę], kasetki skórzane na biżuterię, koperty do zegarków, kotwiczki [ze‑
garmistrzostwo], kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
breloczki do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, łańcuszki
[biżuteria], zegarki (łańcuszki do-), mechanizmy do zegarków, me‑
chanizmy do zegarów i zegarków, medaliony, naszyjniki, obudowy
zegarów, obudowy na zegary, obudowy do zegarków, obudowy do
zegarów i zegarków, obudowy [skrzynki] do zegarów, obudowy do

Nr 8/2018

zegarów jako części zegarów, paski do zegarków, paski do zegarków
na rękę, zegary, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, pudełka na zegarki, pudełka do eksponowania
zegarków, sprężyny do zegarków, sprężyny do zegarów i zegarków,
bębny sprężyny (do wyrobu zegarów i zegarków), stopery, szkiełka
do zegarków, zegarki (szkiełka do-), tarcze [zegarmistrzostwo], tar‑
cze do zegarów, tarcze do zegarków, tarcze do artykułów zegarmi‑
strzowskich, wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki
zegarowe, wskazówki do zegarów, wskazówki zegarów i zegarków,
wskazówki do zegarów i zegarków, wskazówki do zegarów [produk‑
cja zegarów i zegarków], zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria],
zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, ze‑
garki, zegarki na łańcuszku, etui na zegarki, zegarki na rękę, akcesoria
do zegarków, oscylatory do zegarków, futerały na zegarki [na miarę],
zwijane etui na biżuterię, zegary sterujące [zegary wzorcowe].

(111) 309464
(220) 2017 10 31
(210) 478527
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) EUROTRADE WORLD COMMERCE S.L., Madryt, ES.
(540) Eurotrade
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje eksportowo‑importowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące
sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, admini‑
strowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprze‑
daży towarów i usług dla osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów: żywności,
przypraw, napojów, mięsa, ryb, konserw mięsnych, konserw rybnych,
kosmetyków, urządzeń sanitarnych, artykułów ogrodniczych, instru‑
mentów weterynaryjnych, instrumentów medycznych, aparatów
weterynaryjnych, preparatów dietetycznych, sprzętu rolniczego, su‑
plementów dietetycznych, produktów hortologicznych, produktów
ogrodniczych, produktów dla zwierząt domowych, preparatów do
pielęgnacji zwierząt, materiałów na podściółkę dla zwierząt, ściół‑
ki dla zwierząt, przyborów stosowanych do pielęgnacji zwierząt,
chemikaliów stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
chemikaliów stosowanych w przemyśle, chemikaliów stosowanych
w ogrodnictwie, chemicznych odczynników testowych do celów
medycznych, odczynników chemicznych do stosowania w prze‑
myśle, kosmetyków i produktów do pielęgnacji urody, preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, produktów toaletowych, artykułów do czyszczenia,
artykułów weterynaryjnych, mebli dla szpitali, sprzętu medycznego,
materiałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, papieru,
kartonu, drewna, metalu i ze szkła.
(111) 309465
(220) 2017 10 31
(210) 478528
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) EUROTRADE WORLD COMMERCE S.L., Madryt, ES.
(540) E
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 26.01.18, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje eksportowo
‑importowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprze‑
daży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
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negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w od‑
niesieniu do następujących towarów: żywności, przypraw, napojów,
mięsa, ryb, konserw mięsnych, konserw rybnych, kosmetyków, urzą‑
dzeń sanitarnych, artykułów ogrodniczych, instrumentów weterynaryj‑
nych, instrumentów medycznych, aparatów weterynaryjnych, prepa‑
ratów dietetycznych, sprzętu rolniczego, suplementów dietetycznych,
produktów hortologicznych, produktów ogrodniczych, produktów dla
zwierząt domowych, preparatów do pielęgnacji zwierząt, materiałów na
podściółkę dla zwierząt, ściółki dla zwierząt, przyborów stosowanych do
pielęgnacji zwierząt, chemikaliów stosowanych w rolnictwie, ogrodnic‑
twie i leśnictwie, chemikaliów stosowanych w przemyśle, chemikaliów
stosowanych w ogrodnictwie, chemicznych odczynników testowych
do celów medycznych, odczynników chemicznych do stosowania
w przemyśle, kosmetyków i produktów do pielęgnacji urody, prepara‑
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, produktów toaletowych, artykułów do czyszczenia, arty‑
kułów weterynaryjnych, mebli dla szpitali, sprzętu medycznego, mate‑
riałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, papieru, kartonu,
drewna, metalu i ze szkła.

(111) 309466
(220) 2017 11 02
(210) 478535
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) SZULEJKO BOŻENA NOWO‑DENTAL PORADNIA
STOMATOLOGICZNA, Nowogard, PL.
(540) NOWO‑DENTAL
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne i protetyczne w pełnym za‑
kresie, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza, chi‑
rurgia stomatologiczna, profilaktyka stomatologiczna, protetyka,
implantologia, pedodoncja, rentgenodiagnostyka, ortodoncja, pro‑
wadzenie klinik stomatologicznych.
(111) 309467
(220) 2017 11 02
(210) 478538
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) MADAME JUSTINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MJ MADAME JUSTINE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne, środki do pielęgnacji
skóry, włosów i zębów, produkty toaletowe, mydła, olejki eteryczne,
olejki do celów kosmetycznych, produkty toaletowe, balsamy inne
niż do celów leczniczych, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, maseczki kosmetyczne, szampony, środki do stylizacji wło‑
sów, szminki, pomadki, błyszczyki do ust, preparaty do pielęgnacji
paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, puder do ma‑
kijażu, dezodoranty, antyperspiranty, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, zioła do wyrobów perfumeryjnych i kosmetycz‑
nych, preparaty do opalania i do ochrony przed słońcem, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych.
(111) 309468
(220) 2017 11 02
(210) 478541
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) GOLDEN LION HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GOSCOOTER
(510), (511) 9 baterie elektryczne do pojazdów, 12 części i akcesoria
do pojazdów, 35 usługi marketingowe, reklamacyjne i promocyjne
w zakresie wypożyczania i wynajmu pojazdów, 37 konserwacja i na‑
prawa pojazdów, 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.
(111) 309469
(151) 2018 04 10

(220) 2017 11 02
(441) 2017 12 27

(210) 478544
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(732) COSAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska, PL.
(540) COSAS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki, bielizna, odzież.
(111) 309470
(220) 2017 11 02
(210) 478548
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) GALIŃSKA ILONA, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) ELIT LOOK
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
(111) 309471
(220) 2017 11 02
(210) 478551
(151) 2018 04 30
(441) 2018 01 03
(732) PROFI CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała, PL.
(540) lendup pl
(540)

(531) 21.01.25, 26.03.06, 27.05.01
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), pożyczki ratalne.
(111) 309472
(220) 2017 11 02
(210) 478552
(151) 2018 04 30
(441) 2018 01 03
(732) PROFI CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała, PL.
(540) lendup pl Więcej niż pożyczka
(540)

(531) 21.01.25, 26.03.06, 27.05.01
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), pożyczki ratalne.
(111) 309473
(220) 2017 11 02
(210) 478558
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) GOLDEN LION HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GOTESLA
(510), (511) 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.
(111) 309474
(220) 2017 11 02
(210) 478562
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) BOBULSKA ANNA WHITEBERRY, Bydgoszcz, PL.
(540) WHITEBERRY
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyj‑
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nych, usługi kreowania wizerunku firm, 41 produkcja nagrań audio
i video, produkcja materiałów multimedialnych, usługi fotograficzne,
fotografia reklamowa, modowa, biznesowa, produktowa, organiza‑
cja szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, pokazów, 42 projekto‑
wanie graficzne, projektowanie logotypów.

(111) 309475
(220) 2017 11 02
(210) 478571
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) NAWROCKA AGNIESZKA KOSMAG, Wrocław, PL.
(540) UPIĘKSZALNIA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki koloro‑
we, tipsy, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, kremy to‑
nizujące, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do makijażu, olejki
mineralne, środki nawilżające, kosmetyki do włosów, kosmetyki do
rzęs, kosmetyki do brwi, żele nawilżające, płyny do twarzy, kremy do
twarzy, maseczki do skóry, pudry w kamieniu, kosmetyki w postaci
różu, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do ust, kosmetyki do ozda‑
biania, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki do makijażu twarzy, olejki do opalania, olejki po opalaniu,
kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki do makijażu skóry, peelingi
do skóry, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w formie żeli,
błyszczyki do ust, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilża‑
jące kremy do skóry, odżywki utwardzające do paznokci, mieszanki
do rozjaśniania skóry, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki na‑
wilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, mydła, żele
pod prysznic, balsamy do ciała, substancje koloryzujące do włosów,
płyny odżywcze do włosów, preparaty do nawilżania włosów, szam‑
pony do włosów, kuracje przeciwłupieżowe w formie szamponów,
olejki do włosów, aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki
eteryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, naturalne
olejki eteryczne, olejki do aromaterapii, olejki eteryczne, olejki ete‑
ryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki naturalne do
celów kosmetycznych, olejki zapachowe, 35 usługi sklepów detalicz‑
nych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjny‑
mi, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom w zakre‑
sie: preparatów i produktów medycznych, artykułów kosmetycznych
i pielęgnacyjnych oraz preparatów stosowanych w medycynie
kosmetycznej, chirurgii kosmetycznej oraz przeciwstarzeniowej,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków i akcesoriów
kosmetycznych, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży,
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych oraz akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, dostarczanie infor‑
macji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży kosmetyków
i akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów ko‑
smetycznych, usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecja‑
lizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem
Internetu, kosmetyków, towarów higienicznych i do pielęgnacji ciała,
środków czystości oraz środków do celów leczniczych w szczególno‑
ści: kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła, żele pod prysznic, balsa‑
my do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, środki do czyszczenia
zębów, toniki do skóry, substancje koloryzujące do włosów, płyny
odżywcze do włosów, preparaty do nawilżania włosów, szampony
do włosów, kuracje przeciwłupieżowe w formie szamponów, olejki
do włosów, olejki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do celów
kosmetycznych, kremy do twarzy, emulsje do twarzy, kremy pod
oczy, środki oczyszczające skórę, aromaty, aromatyczne olejki ete‑
ryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencje
i olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii,
olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domo‑
wym, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki zapachowe,
przybory, szczotki, gąbki i aplikatory stosowane z kosmetykami i pro‑
duktami toaletowymi, puszki do pudru, szczotki do włosów i grze‑
bienie, pędzle do makijażu, szczoteczki i grzebienie do rzęs i brwi,
aplikatory pianki, gąbki do makijażu i puszki do pudru, pojemniki
przystosowane do przechowywania kosmetyków i produktów to‑
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aletowych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, 42 tworzenie i administrowanie portali internetowych
w zakresie medycyny kosmetycznej, chirurgii kosmetycznej oraz
przeciwstarzeniowej, higieny, zdrowia i urody oraz preparatów i pro‑
duktów medycznych, artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych,
administrowanie informatycznych systemów marketingowych, ad‑
ministrowanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet,
44 fryzjerstwo, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów i klinik medycznych
i kosmetycznych, usługi w zakresie higieny, zdrowia i urody, usługi
medyczne w zakresie medycyny kosmetycznej, chirurgii kosme‑
tycznej oraz przeciwstarzeniowej, masaże, aromaterapia, chirurgia
plastyczna, usługi salonów fryzjerskich, łaźnie tureckie, manicure,
usługi salonów piękności, sauny (usługi), solaria (usługi), usługi klinik
medycznych, usługi wizażystów, analiza kosmetyczna, zabiegi depi‑
lacyjne, depilacja woskiem, doradztwo w zakresie urody, elektroliza
do celów kosmetycznych, higiena i pielęgnacja urody, nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosme‑
tycznych na twarz, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze
dotyczące kosmetyków, usługi laserowego usuwania owłosienia,
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi pedicure, usłu‑
gi pielęgnacji stóp, usługi spa, usługi w zakresie mikropigmentacji,
zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi ko‑
smetyczne w zakresie wykonywania makijażu.

(111) 309476
(220) 2017 11 03
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) PING HU, Wólka Kosowska, PL.
(540) Aotoria
(540)

(210) 478589

Kolor znaku: czarny, czerwony, fioletowy, granatowy, szary
(531) 09.09.01, 09.09.05, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież i obuwie.
(111) 309477
(220) 2017 11 03
(210) 478601
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) E‑FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) e‑pity Program
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, pro‑
gramy komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, przenośne
pamięci komputerowe, elektronicznie, optycznie, magnetycznie za‑
pisane dane i oprogramowanie komputerowe, 35 usługi w zakresie
podatków, usługi przygotowania zeznań podatkowych, wyszuki‑
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, po‑
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi powyż‑
sze świadczone także za pomocą Internetu, dystrybucja materiałów
reklamowych, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama praso‑
wa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie,
aktualizacja, wypożyczanie, powielanie oprogramowania kompute‑
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rowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
udostępnianie platformy informatycznej umożliwiające wygodne
wypełnianie formularzy w wersji elektronicznej, konwersja danych
przez programy komputerowe, usługi konwersji danych lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów (hosting),
wynajmowanie powierzchni dyskowej komputerów, wypożyczanie
programów komputerowych, wszystkie powyższe usługi świadczo‑
ne także za pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjo‑
nowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu.

(111) 309478
(220) 2017 11 03
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TARVOS
(540)

(210) 478603

w celach promocyjnych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla‑
mowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama ze‑
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi marketingowe, usługi przeglądu prasy, usługi
public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych.

(111) 309481
(220) 2017 11 03
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) OMNIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) omnioffice
(540)

(210) 478606

Kolor znaku: czarny, szary, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sekretarskie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, 36 wynajem biur do coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej.

(531) 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy.
(111) 309479
(220) 2017 11 03
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) KAZBEK PEAK GEORGIAN WINE
(540)
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(210) 478604

(111) 309482
(220) 2017 11 03
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PAN LUDEK
(540)

(210) 478607

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słody‑
cze.

Kolor znaku: czarny, złoty, jasnobeżowy, biały, szary
(531) 05.13.25, 25.01.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.16,
26.04.22, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wina.
(111) 309480
(220) 2017 11 03
(210) 478605
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) DOTPR SKOWRONEK, ŁAŹNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Poznań, PL.
(540) pr
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da‑
nych w komputerowych bazach danych, impresariat w działalności
artystycznej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody

(111) 309483
(220) 2017 11 03
(210) 478611
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) E‑FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) fill up
(540)

Kolor znaku: fioletowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, pro‑
gramy komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, przenośne
pamięci komputerowe elektronicznie, optycznie, magnetycznie za‑
pisane dane i oprogramowanie komputerowe, 35 usługi w zakresie
podatków, usługi przygotowania zeznań podatkowych, wyszuki‑
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, po‑
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi powyż‑
sze świadczone także za pomocą Internetu, dystrybucja materiałów
reklamowych, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama praso‑
wa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie,
aktualizacja, wypożyczanie, powielanie oprogramowania kompute‑
rowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
udostępnianie platformy informatycznej umożliwiające wygodne
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wypełnianie formularzy w wersji elektronicznej, konwersja danych
przez programy komputerowe, usługi konwersji danych lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów (hosting),
wynajmowanie powierzchni dyskowej komputerów, wypożyczanie
programów komputerowych, wszystkie powyższe usługi świadczo‑
ne także za pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjo‑
nowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu.

(111) 309484
(220) 2017 11 03
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) TWORZYDŁO JOANNA, Warszawa, PL.
(540) carrylove.pl
(540)

(210) 478612

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski, fioletowy, różowy,
czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 02.03.02, 02.09.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 torby
‑nosidełka niemowlęce, regulowane foteli‑
ki nosidełka, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet chust do no‑
szenia niemowląt, nosidełek, 41 usługi w zakresie organizacji szko‑
leń i warsztatów w związku z wiązaniem chust do noszenia dzieci,
doradztwo w związku z używaniem i wiązaniem chust do noszenia
dzieci.
(111) 309485
(220) 2017 11 03
(210) 478613
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) KRAKOWSKI TEATR KOMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 100 LAT RADOŚCI Z NIEPODLEGŁOŚCI
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, informacja o eduka‑
cji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształce‑
nie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne,
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie in‑
dywidualne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa‑
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semi‑
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie wido‑
wisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scena‑
riuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozryw‑
ka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów
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radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia te‑
atralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie on
‑line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowa‑
nie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na
pokazy, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany eduka‑
cyjne, studia filmowe, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewi‑
zyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów on‑line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po‑
brania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi arty‑
stów estradowych, usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywko‑
we, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy po‑
mocy symulatorów, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożycza‑
nie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie
taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych.

(111) 309486
(220) 2017 11 03
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm2 Śmiejżelki Sokki Słodki Sad STORCK
(540)

(210) 478616

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy,
ciemnoróżowy, ciemnoniebieski, zielony, ciemnozielony,
fioletowy
(531) 05.07.08, 08.01.19, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 309487
(220) 2017 11 03
(210) 478627
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) PROKOPOWICZ ŁUKASZ BEFSZTYK.PL, Warszawa, PL.
(540) BEFSZTYK.pl od 1994
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, ciemnoczerwony
(531) 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konser‑
wowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaret‑
ki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze,
słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 40 przetwa‑
rzanie żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność.
(111) 309488
(220) 2017 11 03
(210) 478628
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, programy
komputerowe do przetwarzania danych, sprzęt i akcesoria do prze‑
twarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzenia do ko‑
munikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych
oraz obrazu, oprogramowania komputerowe do przesyłania da‑
nych, urządzenia do przesyłania danych, dyski magnetyczne, dyski
optyczne, notesy elektroniczne, sprzęt komputerowy [hardware],
komponenty i części do komputerów, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, terminale interaktywne, elektroniczne, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, instalacje elektryczne, interfejsy kom‑
puterowe, klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia pe‑
ryferyjne, komputery, drukarki do komputerów, komputery prze‑
nośne, programy komputerowe, oprogramowania komputerowe,
nagrania, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci
komputerowe [sprzęt komputerowy], pamięci zewnętrzne USB, ka‑
ble elektryczne i elektroniczne, kable elektryczne i elektroniczne,
światłowody, programy komputerowe nagrane, oprogramowania
komputerowe do pobrania z Internetu, publikacje elektroniczne,
publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne za‑
rejestrowane na nośnikach komputerowych, przyrządy pomiarowe,
programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 doradztwo dotyczą‑
ce działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działal‑
ności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe bazy danych, tworzenie komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputero‑
wych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informa‑
cji handlowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby kompu‑
terowych baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych zwią‑
zanych z działalnością gospodarczą, usługi przetwarzania danych,
zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zbie‑
ranie danych dotyczących działalności gospodarczej, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 41 edukacja,
informacje o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie,
kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa‑
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semi‑
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, publikowanie
książek, usługi szkół [edukacja], wyższe uczelnie [edukacja], usługi
doradcze w zakresie edukacji, usługi szkoleniowe w dziedzinie edu‑
kacji komputerowej, 42 programowanie komputerów, tworzenie,
projektowanie, kompilacja, instalowanie, modyfikowanie progra‑
mów komputerowych, projektowanie oprogramowania kompute‑
rowego, systemów komputerowych, systemów informatycznych,
oprogramowania komputerowego, portali sieciowych, kompute‑
rowych baz danych, systemów przetwarzania danych, projektowa‑
nie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, tworzenie, pro‑
jektowanie i utrzymywanie stron internetowych, opracowywanie
projektów technicznych, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis
oprogramowania komputerowego, aktualizacja, konserwacja opro‑
gramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kompute‑
rowego, doradztwo w zakresie programowania komputerów, usługi
doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi w za‑
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa‑
tycznych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego
oraz programowania komputerów, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, konwersja danych i programów komputerowych
[inna niż konwersja fizyczna), instalacje oprogramowania kompute‑
rowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
odzyskiwanie danych komputerowych, doradztwo związane z od‑
zyskiwaniem danych komputerowych, oprogramowanie kompute‑
rowe i jego aktualizacja, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów kompute‑
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rowych i oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i infor‑
macyjne w zakresie technologii informacyjnej, wypożyczanie kom‑
puterów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
serwerów, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, digitali‑
zacja dokumentów, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, udostępnianie wyszukiwarek internetowych,
usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi konsultacyjne
w zakresie systemów komputerowych, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, integracja systemów i sieci kompute‑
rowych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi (SaaS), instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, usługi dostawców usług aplika‑
cyjnych [ASP], 45 licencjonowanie programów komputerowych, li‑
cencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 309489
(220) 2017 11 03
(210) 478630
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) GARDEN PARK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RED DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sem, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo bizneso‑
we], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, 36 organizowanie wynajmu nie‑
ruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomo‑
ścią, 37 budownictwo, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych.
(111) 309490
(220) 2017 11 03
(210) 478631
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) GARDEN PARK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RED REAL ESTATE DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sem, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo bizneso‑
we], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, 36 organizowanie wynajmu nie‑
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ruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomo‑
ścią, 37 budownictwo, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych.

(111) 309491
(220) 2017 10 30
(210) 478398
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) SKÓRZYŃSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) SZUMISIE
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, 25 odzież dziecięca, 28 za‑
bawki.
(111) 309492
(220) 2017 11 06
(210) 478636
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) NEON
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, ba‑
dania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, ba‑
dania w zakresie biznesu, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public
relations, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieru‑
chomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nie‑
ruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wynajem powierzchni
biurowej, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomo‑
ściami, agencje mieszkaniowe, wynajem mieszkań, pobieranie czyn‑
szu, wynajem nieruchomości, 37 budownictwo, konsultacje budow‑
lane, budownictwo przemysłowe, budynki biurowe (budownictwo),
centra handlowe (budownictwo), 39 wynajmowanie garaży, wynaj‑
mowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 42 pro‑
jektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi archi‑
tektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 309493
(220) 2017 11 06
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) B BROWARY WROCŁAWSKIE
(540)

(210) 478637

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.04.18
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewi‑
zyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednic‑
twem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowy‑
wanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktu‑
alnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie.
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze‑
kazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalno‑
ści gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych. reklamowych, marketingowych, ba‑
dania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodar‑
czej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszyst‑
kich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
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reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klien‑
tów, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa, wynajmowanie, sprzedaż: budynków, domów, mieszkań.
biur, pomieszczeń magazynowych i powierzchni użytkowej, usługi
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót ogól‑
nobudowlanych, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyszukiwa‑
nia i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem
ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi
doradztwa inwestycyjnego, usługi finansowe, ekspertyzy oraz anali‑
zy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działal‑
ności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budow‑
li, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty
ziemne oraz wodno‑inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i na‑
wierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
rozbiórka obiektów budowlanych, zabezpieczanie budynków przed
wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(111) 309494
(220) 2017 11 06
(210) 478638
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) INSTYTUT KULINARNY
(540)

(531) 11.01.01, 11.01.04, 26.11.01, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane publika‑
cje, katalogi, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe (z wyjątkiem aparatów), prospekty, publikacje reklamowe,
publikacje promocyjne, naklejki, nalepki, notesy podręczne, ulotki,
kartonowe pudełka do pakowania, 35 usługi w zakresie handlu hur‑
towego i detalicznego artykułami spożywczymi, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi informacyjne dla konsumentów, pokazy
towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
szkoleń w dziedzinie kulinarnej, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, pokazy (do
celów szkoleniowych), organizowanie imprez o charakterze eduka‑
cyjnym, organizowanie imprez rekreacyjnych, 43 usługi w zakresie
prowadzenia restauracji, restauracje oferujące dania na wynos, usłu‑
gi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność za
pomocą sieci komputerowej w systemie on‑line, usługi przygotowy‑
wania dań na zamówienie, usługi obsługi imprez kulinarnych.
(111) 309495
(220) 2017 11 06
(210) 478639
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) INSTYTUT KULINARNY
(540)

(531) 11.01.01, 11.01.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
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(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane publika‑
cje, katalogi, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe (z wyjątkiem aparatów), prospekty, publikacje reklamowe,
publikacje promocyjne, naklejki, nalepki, notesy podręczne, ulotki,
kartonowe pudełka do pakowania, 35 usługi w zakresie handlu hur‑
towego i detalicznego artykułami spożywczymi, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi informacyjne dla konsumentów, pokazy
towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
szkoleń w dziedzinie kulinarnej, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, pokazy (do
celów szkoleniowych), organizowanie imprez o charakterze eduka‑
cyjnym, organizowanie imprez rekreacyjnych, 43 usługi w zakresie
prowadzenia restauracji, restauracje oferujące dania na wynos, usłu‑
gi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność za
pomocą sieci komputerowej w systemie on‑line, usługi przygotowy‑
wania dań na zamówienie, usługi obsługi imprez kulinarnych.

(111) 309496
(220) 2017 11 06
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) CHUDZICKA‑MATUSIAK ANNA, Kraków, PL.
(540) domy dla nas
(540)

przez nauczanie i promowanie wiedzy ekonomicznej oraz przedsię‑
biorczości, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, se‑
minariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych i wystaw
związanych z edukacją, organizowanie oraz prowadzenie akcji i pro‑
gramów mających na celu rozwój kultury i sztuki oraz ochronę dóbr
dziedzictwa narodowego, organizowanie i prowadzenie konkursów
i wystaw związanych z kulturą i sztuką, publikowanie książek i pe‑
riodyków, publikowanie elektroniczne on‑line książek i periodyków,
42 projektowanie, aktualizacja, powielanie, instalacja, konserwacja
i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji
mobilnych oraz platform edukacyjnych.

(111) 309498
(220) 2017 11 06
(210) 478649
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) FAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz, PL.
(540) cleanAir
(540)

(210) 478640
Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 moskitiery metalowe, 22 markizy z tworzyw sztucz‑
nych, markizy z materiałów tekstylnych, 24 moskitiery.

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoszary
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama on
‑line za pośrednictwem sieci
komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, zarządzanie w zakre‑
sie zamówień handlowych, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
handlowe informacje o oferowanych towarach i świadczonych usłu‑
gach świadczonych za pośrednictwem Internetu, aktualizacja i utrzy‑
mywanie danych w komputerowych bazach danych.
(111) 309497
(220) 2017 11 06
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mPrzygoda
(540)

3233

(210) 478641

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty, ciemnoczerwony, niebieski,
zielony, biały, szary
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowo
‑promocyjnych dotyczących: działań mających na celu popularyzo‑
wanie idei celów społecznych, organizowania oraz prowadzenia akcji
i programów mających na celu ochronę środowiska, organizowania
oraz prowadzenia akcji i programów mających na celu ochronę
zdrowia i poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa wyłączeniem
usług medycznych, 36 organizowanie zbiórek funduszy na cele do‑
broczynne, finansowanie i dofinansowywanie akcji i programów
charytatywnych, finansowanie dofinansowywanie zakupu sprzę‑
tu lub wyposażenia w ramach akcji i programów charytatywnych,
dofinansowywanie działalności fundacji, stowarzyszeń i instytucji,
charytatywne usługi społeczne obejmujące udzielanie materialnej
i niematerialnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej oraz wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży, połączo‑
ne z dofinansowywaniem, 41 organizowanie oraz prowadzenie akcji
i programów mających na celu podnoszenie poziomu edukacji po‑

(111) 309499
(220) 2017 11 06
(210) 478667
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) TBM APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Otwock, PL.
(540) TBM DOM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
zarządzanie mieszkaniami, reklamowanie nieruchomości mieszka‑
niowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomo‑
ści, 36 wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, administro‑
wanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościa‑
mi, planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie nie‑
ruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nie‑
ruchomości mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nierucho‑
mościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, agencje mieszkaniowe
[mieszkania], usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za
prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy‑
najmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kup‑
nem i sprzedażą budynków, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi,
37 remont nieruchomości, budowanie nieruchomości, konserwa‑
cja nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości [budownictwo], usługi generalnych wykonawców
budowlanych, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowla‑
ne i naprawy budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, budowa domów, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, 42 planowanie budowy
nieruchomości, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych.
(111) 309500
(220) 2017 11 06
(210) 478668
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) JONIEC MAREK, KUC ŁUKASZ ETRANS WÓZKI WIDŁOWE
SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, PL.
(540) ETRANS WÓZKI WIDŁOWE S.C.

3234
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(510), (511) 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z następującymi
towarami: wózki widłowe, wózki platformowe, wózki paletowe, spy‑
charki, koparki, ładowarki, części zamienne i ogumienie dla powyż‑
szych urządzeń, 37 konserwacja i naprawy następujących urządzeń:
wózki widłowe, wózki platformowe, wózki paletowe, spycharki, łado‑
warki.

(111) 309501
(220) 2011 06 10
(210) 386484
(151) 2018 04 05
(441) 2011 09 12
(732) STAZEN ŻULEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL.
(540) STAZEN
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 18.03.14, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe i ich części, w tym konstrukcje
przenośne oraz pływające, 12 statki wodne, promy, kadłuby statków,
37 usługi: naprawy i konserwacji statków i ich części, naprawy i kon‑
serwacji łodzi i ich części, naprawy i konserwacji konstrukcji metalo‑
wych i ich części, naprawy podwodne.
(111) 309502
(220) 2012 02 24
(210) 397228
(151) 2018 03 23
(441) 2012 06 04
(732) LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) LOKUM di Trevi
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, agencje nie‑
ruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wycena nie‑
ruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, rozliczenia finansowe transakcji związane
z kupnem i sprzedażą nieruchomości, doradztwo w sprawach finan‑
sowych i ubezpieczeniowych, ekspertyzy oraz analizy finansowe
i inwestycyjne, 43 usługi hotelowe i restauracyjne, kawiarnie, bary,
kafeterie, usługi agencji zakwaterowania, obsługa turystów i podróż‑
nych, wynajmowanie sal na szkolenia i posiedzenia, catering.
(111) 309503
(220) 2012 12 20
(210) 408522
(151) 2018 03 28
(441) 2013 04 02
(732) MATRATZEN CONCORD GMBH, KOLONIA, DE.
(540) MATERACE CONCORD
(510), (511) 10 materace (w tym materace nakładkowe), łóżka (w tym
łóżka wodne), poduszki, poduszki pod głowę, koce elektryczne, po‑
duszki grzejne (elektryczne), materace dmuchane, poduszki dmu‑
chane, wszelkie wyżej wymienione towary przeznaczone do celów
medycznych, urządzenia wibracyjne do łóżek, podkłady dla cho‑
rych z nietrzymaniem moczu, artykuły ortopedyczne, 20 materace
(w tym materace nakładkowe), łóżka (w tym łóżka wodne), podusz‑
ki, poduszki pod głowę, wałki, wszelkie wyżej wymienione towary
nieprzeznaczone do celów medycznych, pościel (o ile zalicza się do
klasy 20), stelaże pod materace, ramy łóżek, 24 narzuty, bielizna po‑
ścielowa (o ile zalicza się do klasy 24), 35 usługi handlu detalicznego,
także online i telezakupy, związane z materacami (w tym materacami
nakładkowymi), łóżkami (w tym łóżkami wodnymi), poduszkami, po‑
duszkami pod głowę, wałkami, kocami elektrycznymi, poduszkami
grzejnymi (elektrycznymi), materacami dmuchanymi, poduszkami
dmuchanymi, artykułami pościelowymi, narzutami, pościelą, ste‑
lażami pod materac, ramami łóżek, urządzeniami wibracyjnymi do
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łóżek, podkładami dla chorych z nietrzymaniem moczu, artykułami
ortopedycznymi.

(111) 309504
(220) 2013 10 09
(210) 420077
(151) 2018 03 30
(441) 2014 01 20
(732) KOWALCZYK MONIKA DORADZTWO, Kraków, PL.
(540) KOŁO JAKOŚCI BIZNESU Wizerunek Sztuka wykorzystania
czasu Sztuka podjęcia decyzji Wartości
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, żółty, czerwony, zielony, biały
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi infor‑
macyjne zawartej w tej klasie dotyczące gospodarki i biznesu, opra‑
cowywanie ekspertyz dotyczących zarządzania procesami gospo‑
darczymi, sprzedażą i efektywnością w działalności gospodarczej,
specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębior‑
stwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi
audytorskie dotyczące przedsiębiorstw, usługi księgowe i rachun‑
kowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi
w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodar‑
czego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo
‑eksportowych i agencji handlowych, organizowanie aukcji, eksper‑
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi związane z przeno‑
szeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, czynności
biurowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i ka‑
drowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych,
analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przepro‑
wadzania wyceny działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi syste‑
matyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w bazach i plikach komputerowych, usługi dotyczące „public rela‑
tions”, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamo‑
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie
prowadzenia reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, usługi w za‑
kresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyj‑
nych, usługi biurowe w zakresie archiwizacji dokumentów metodami
elektronicznymi i tradycyjnymi, sprzedaż artykułów spożywczych,
przemysłowych, leków detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem
Internetu, usługi informacji handlowej, biznesowej, franchising,
38 usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, umożliwianie
dostępu do portali internetowych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, informacji prezentowanych na stronach in‑
ternetowych, blogach informacyjnych, umożliwianie dostępu do
portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi,
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla in‑
westorów, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, 41 usługi edukacyjne, prowadzenie: wykładów, konferen‑
cji, seminariów, sympozjów, punktów informacyjnych związanych
z edukacją, edukacyjnych serwisów internetowych, usługi wydaw‑
nicze: wydawanie sylabusów, informatorów, materiałów innych niż
reklamowe, publikowanie tekstów, książek, materiałów naukowych
i edukacyjnych, publikacje on‑line książek i periodyków, organizo‑
wanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, wydawanie nagrań
dźwiękowych, wizualnych, nagrań video, elektronicznych nośników
informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, tłumaczenia, organizowanie targów
edukacyjnych, organizowanie szkoleń mających na celu przygotowa‑
nie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji.
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(111) 309505
(220) 2013 10 30
(210) 420999
(151) 2018 04 13
(441) 2014 02 17
(732) BOMBA ADAM TECHNIC‑SYSTEM, Łomianki, PL.
(540) TECHNIC‑SYSTEM
(510), (511) 37 montaż, przeglądy okresowe i naprawy regałów
zwłaszcza magazynowych, montaż systemów transportu we‑
wnętrznego, przegradzanie hal, montaż układnic automatycznych
w regałach magazynowych, w tym z montażem (spawaniem) szyn
oraz montażem automatyki, montaż konstrukcji budynków, montaż
stojaków i półek, montaż systemów przechowywania, montaż krat,
montaż ogrodzeń, montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych,
montaż podłóg, montaż rusztowań, 39 przeprowadzki, przepro‑
wadzki magazynowe.
(111) 309506
(220) 2014 02 03
(210) 424428
(151) 2018 04 13
(441) 2014 05 26
(732) BABIŃSKA IWONA GREEN ENERGY, Juszczyn, PL.
(540) EG EnergyGroup
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje grzewcze, armatura grzewcza, instalacje
centralnego ogrzewania, grzejniki centralnego ogrzewania oraz wy‑
mienniki ciepła, grzejniki elektryczne, instalacje gazowe, kotły cen‑
tralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacje sanitarne, armatura
sanitarna, instalacje wodno‑kanalizacyjne, instalacje wodociągowe,
bojlery, krany i baterie kranów, kabiny natryskowe, pompy wodne,
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, 35 handel
hurtowy i detaliczny elementami instalacji do budynków i obiek‑
tów przemysłowych oraz materiałami budowlanymi metalowymi
i niemetalowymi, 37 montaż i naprawa instalacji cieplnych i wodno
‑kanalizacyjnych.
(111) 309507
(220) 2014 04 03
(151) 2018 03 27
(441) 2014 07 21
(732) ORIENTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ORIENTACJA jadłodajnia azjatycja
(540)

(210) 427032

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 03.01.15, 03.01.16, 11.01.06, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 potrawy gotowe zawierające głównie mięso lub jaja
lub warzywa lub ryby lub owoce morza lub grzyby lub nasiona ro‑
ślin strączkowych lub owoce, zupy, buliony, przekąski z owoców lub
na bazie ziemniaków lub soi lub mięsa lub orzechów lub warzyw lub
tofu lub roślin strączkowych, desery owocowe lub na bazie mleka,
potrawy na bazie mięsa do spożycia przez ludzi, potrawy rybne do
spożycia przez ludzi, potrawy na bazie warzyw do spożycia przez
ludzi, gotowe potrawy mrożone, mięso, ryby, drób, dziczyzna, eks‑
trakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęce‑
go, filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzywne lub owocowe,
owoce morza, sałatki, 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie
franchisingu, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw w ramach fran‑
chisingu, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców,
reklama, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży produktów spożyw‑
czych, gotowych potraw, potraw mrożonych, zup, przekąsek, de‑
serów, 43 usługi w zakresie przygotowywania posiłków i napojów,
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usługi gastronomiczne, usługi restauracji, barów, barów szybkiej ob‑
sługi, snack‑barów, pizzerii, kawiarni, herbaciarni, bufetów, kafeterii,
lodziarni, pubów, stołówek, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, usługi cateringowe, usługi zaopatrze‑
nia w żywność i napoje, usługi przygotowania dań na zamówienie
i dostarczania do domu, obsługa gastronomiczna z własnym zaple‑
czem, produktami i transportem, usługi doradcze w zakresie sztuki
kulinarnej, dokonywanie rezerwacji restauracyjnych, obsługa imprez
w zakresie zapewniania jedzenia i napojów, organizacja bankietów,
organizowanie posiłków w hotelach, wynajem pomieszczeń na uro‑
czystości towarzyskie, kontraktowe usługi w zakresie żywności, rzeź‑
bienie w jedzeniu, informacja gastronomiczna.

(111) 309508
(220) 2014 08 04
(210) 431953
(151) 2018 04 09
(441) 2014 11 24
(732) SPOKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) NUUI
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne
stosowane w branży sportowej i ujmowane w tej klasie, urządzenia
i przyrządy optyczne, liczące, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, audiowizualne urządzenia dydaktycz‑
ne, słuchawki, urządzenia nagłaśniające, kaski sportowe: rowerowe
i narciarskie, okulary do pływania /nurkowania, maski do pływania/
nurkowania, rękawice i aparaty do nurkowania, 10 aparaty i przyrzą‑
dy do masażu, sprzęt ochronny ortopedyczny, artykuły ortopedycz‑
ne, przyrządy do fizykoterapii i gimnastyki leczniczej, materace, po‑
duszki, koce do celów leczniczych, 18 plecaki, worki, walizki szkolne,
turystyczne, alpinistyczne, torby na ubrania i na zakupy, laski, kijki
turystyczne i do wspinaczki, parasole, torby myśliwskie, 20 materace,
poduszki i podkładki nadmuchiwane powietrzem do łóżek i tury‑
styczne, paliki niemetalowe do namiotów, śpiwory, parawany, leżaki,
krzesła turystyczne, łóżka, stojaki na parasole, boje niemetalowe, po‑
duszki, zagłówki i wałki, tablice do zawieszania kluczy i ogłoszenio‑
we, 25 odzież sportowa, gimnastyczna oraz do codziennego użytku,
kombinezony, nakrycia głowy, buty sportowe, turystyczne oraz do
codziennego użytku, stroje i czepki kąpielowe, 28 sprzęt sportowy
i akcesoria do gier zespołowych i indywidualnych, paintball, amuni‑
cja do broni paintballowej (jako artykuły sportowe), przyrządy i urzą‑
dzenia treningowe, gimnastyczne i kulturystyczne, stacjonarne ro‑
wery treningowe, gry towarzyskie, planszowe, automatyczne lub na
żetony inne niż telewizyjne, karty do gry, ochraniacze dla sportow‑
ców i gimnastyków (jako artykuły sportowe), obciążniki, łyżwy, łyż‑
worolki, narty, wiązania do nart, deski i narty surfingowe, sanki, rolki,
wrotki, deskorolki, hulajnogi (jako zabawki), płetwy, łuki, zabawki,
gwizdki do zabawy, nadmuchiwane baseny kąpielowe, trampoliny,
huśtawki, latawce, torby na narty, wrzutowe automaty do gier, pasy
kulturystyczne.
(111) 309509
(220) 2014 09 23
(210) 433748
(151) 2018 04 10
(441) 2015 01 05
(732) STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Skawina, PL.
(540) STALCO PERFECT
(540)

(531) 24.17.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 silikony, silikony wysokotemperaturowe, silikony uni‑
wersalne, silikony sanitarne, silikony łazienkowo‑kuchenne, silikony
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dekarskie, silikony szklarsko‑budowlane, silikony szklarskie, silikony
do kamieni, silikony malowane, kleje, kleje przemysłowe, kleje
uszczelniacze do szyb, kleje do szyb samochodowych, kleje uniwer‑
salne, kleje do pistoletów, kleje montażowe, kleje do luster, kleje do
polichlorku winylu, kleje do drewna, kleje do drewna wodoodporne,
kleje do paneli drewnianych i z tworzyw sztucznych, kleje do podłóg
drewnianych, kleje do parkietów, kleje do styropianu, kleje poliureta‑
nowe, kleje dekarskie, spraye silikonowe, środki do usuwania siliko‑
nów, emulsje i rozpuszczalniki do czyszczenia polichlorku winylu,
primery (podkłady), primery (podkłady) do szkła, primery (podkłady)
do betonu, primery (podkłady) do poliuretanów, primery (podkłady)
zabezpieczające przed UV, pianki, pianki do czyszczenia, pianki do
czyszczenia tworzyw sztucznych, płyny czyszczące do pianki poli‑
uretanowej, kotwy chemiczne, kotwy chemiczne winyloestrowe, ko‑
twy chemiczne poliestrowe, 3 papiery i płótna ścierne, ścierne pasy
bezkońcowe, krążki ścierne, siatki ścierne, siatki ścierne do gipsu,
gąbki ścierne, kostki szlifierskie, papiery ścierne wodne, taśmy płót‑
nowate, 6 kołki, kołki rozporowe, kołki rozporowe specjalne, kołki
driva, kołki Ola, kołki typu „Molly”, kołki rozporowe z hakiem, kołki
rozporowe metalowe, kołki do mocowania stopni schodowych, kołki
do gazobetonu, kołki do płyt kartonowo‑gipsowych, kołki ramowe,
kołki do mocowania izolacji, kołki do mocowania izolacji dachowych,
śruby, śruby ocynkowane, podkładki, podkładki ocynkowane, krążki
dociskowe, łączniki, zaślepki, kotwy, kotwy rozprężne, kotwy do sufi‑
tów podwieszanych oraz opaskowe, kotwy do montażu okien, kotwy
stalowe‑haki, szpilki i pręty jako łączniki gwintowane, nakrętki, na‑
krętki złączne, nakrętki ocynkowane, tuleje rozporowe stalowe i mo‑
siężne, osadzaki, opaski kablowe, opaski ślimakowe, nity, nity zrywal‑
ne, uchwyty, uchwyty regałowe, uchwyty do rur, uchwyty
montażowe, uchwyty zatrzaskowe, uchwyty z gwoździem, uchwyty
z kołkiem, uchwyty z gumą, uchwyty malarskie, uchwyty pojedyncze
i komplety mocujące umywalki, uchwyty pojedyncze i komplety mo‑
cujące muszle ustępowe, zawieszki regałowe, belki systemowe do
regałów, tablice metalowe, siatki podtynkowe, złącza ciesielskie,
wsporniki półek, kątowniki, łączniki, złącza kątowe, płytki perforo‑
wane, taśmy perforowane, wsporniki belek, kotwy ogrodowe, klam‑
ry, zszywki, wyciskacze do tub, czerpaki, mieszadła, kłódki, zamki,
wkładki do zamków, taśmy metalowe, folie metalowe, przewody me‑
talowe i z oplotem metalowym, ściągacze do łożysk, adaptery, prze‑
guby, grzechotki, pokrętła, przedłużki, wkręty, wkręty dwugwinto‑
we, wkręty z łbem do kluczy, wkręty hartowane, wkręty do drewna
i płyt wiórowych, wkręty ocynkowane, wkręty fosfatyzowane, wkrę‑
ty farmerskie, wkręty do pokryć dachowych, wkręty samonawierca‑
jące, wkręty samonawiercające do blach, wkręty samonawiercające
do profili stalowych, wkręty samonawiercające do płyt warstwo‑
wych, wkręty samonawiercające montażowe, wkręty samonawierca‑
jące ocynkowane, wkręty samonawiercające fosfatyzowane, gwoź‑
dzie, gwoździe dekarskie, gwoździe do obróbek blacharskich,
gwoździe ciesielskie, gwoździe utwardzane budowlane, gwoździe
utwardzane walcowane, gwoździe utwardzane walcowe z podkład‑
ką, gwoździe utwardzane stolarskie‑boazeryjne, imadła warsztato‑
we, drabiny metalowe, drabiny wielofunkcyjne, przewody sprężone‑
go powietrza, stojaki do narzędzi, metalowe skrzynki narzędziowe,
metalowe skrzynki narzędziowe na kółkach, kosze metalowe, maszty
metalowe do flag i banerów, 7 wiertarki ręczne, wiertarki elektrycz‑
ne, wkrętaki, wiertarko‑wkrętarki, młotowiertarki, uchwyty i stojaki
do wiertarek, wciągarki, przyrządy do cięcia i łamania glazury, młoty
pneumatyczne, uchwyty wiertarskie, szlifierki, szlifierki kątowe, szli‑
fierki ręczne, szlifierki stołowe, strugi, strugi mechaniczne, wyrzynar‑
ki, opalarki, pilarki, pilarki ręczne, pilarki tarczowe, pilarki ukosowe,
pilarki panelowe, pilarki szablowe, pilarki z przesuwną głowicą, za‑
głębiarki typu aligator, frezarki ręczne, polerki ręczne, pistolety
pneumatyczne, młoty pneumatyczne, pistolety lakiernicze i zestawy
lakiernicze, elektrody spawalnicze, elektrody niestopowe rutylowe,
pistolety, pistolety do ropowania, pistolety do pompowania kół, pi‑
stolety do przedmuchiwania, młoty, młoty obrotowo‑udarowe, mło‑
ty wyburzeniowe, młoty kujące do prac drogowych, odkurzacze
przemysłowe, zszywacze elektryczne, 8 wkrętaki, wkrętaki elektro‑
techniczne, wkrętaki T, wkrętaki z grzechotką, wkrętaki zegarmi‑
strzowskie, wkrętaki precyzyjne, wkrętaki elastyczne, wkrętaki ślu‑
sarskie, zestawy wkrętaków, bity‑końcówki do wkrętarek, zestawy
bitów, obcęgi, śrubokręty, narzędzia wielofunkcyjne, szczypce,
szczypce Seeger’a, szczypce tynkarskie, szczypce do ściągania izola‑
cji, szczypce do rur, nożyce, nożyce do blachy, nożyce do prętów, scy‑
zoryki, scyzoryki wielofunkcyjne, noże, noże z ostrzem łamanym,
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noże trapezowe, noże do szkła, noże monterskie, noże wielofunkcyj‑
ne, piły, piły tarczowe, piły do metalu, piły do drewna, piły płatnice,
brzeszczoty do piły, piły ogrodnicze, piły kabłąkowe i brzeszczoty do
tych pił, piły do płyt kartonowo‑gipsowych, strugi, zdzieraki, skrzy‑
nie uciosowe, przyrżnie, młotki, młotki ciesielskie, młotki murarskie,
młotki stolarskie, młotki gumowe, młotki plastikowo‑gumowe, sie‑
kiery, obcinaki, przecinaki, przebijaki, łomy, stopki do wyciągania
gwoździ, gwintowniki, narzynki, zszywacze, zszywacze tapicerskie,
zszywacze młotkowe, zszywacze do przewodów i kabli, nitownice,
lutownice, pistolety klejowe, pistolety do pian, pistolety uszczelnia‑
jące, ściernice, tarcze ścierne do szlifowania, tarcze ścierne do cięcia,
tarcze ścierne z nasypem diamentowym, ścierne pasy bezkońcowe,
dyski szlifierskie, dyski polerskie, druciane szczotki do czyszczenia
powierzchni, druciane, ręczne szczotki do czyszczenia powierzchni,
druciane, obrotowe, czołowe i tarczowe szczotki do czyszczenia po‑
wierzchni, szczotki z tworzyw sztucznych do czyszczenia powierzch‑
ni, kamienie szlifierskie, tarcze polerskie, krążki ścierne, tarcze listko‑
we, zestawy nasadek do kluczy, siatki ścierne, siatki ścierne do gipsu,
pace do siatek, osełki, skrobaki, skrobaki do szyb, skrobaczki, kielnie,
pace, pace z ABS, mieszadła do farb i zapraw, szpachle, kółka do cię‑
cia glazury, fugownice, pilniki, tarniki, ściski, kleszcze, kleszcze typu
Molly, pasy z narzędziami, towotnice, klucze, klucze wewnętrzne,
klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze trzpieniowe, klucze sześcio‑
kątne, klucze Torx, zestawy kluczy Torx i kluczy Hex, klucze ręczne do
śrub, klucze udarowe, klucze maszynowe, klucze nastawne, klucze
do kół, klucze do kół teleskopowe, sekatory, nożyce, nożyce do gałę‑
zi, nożyce do trawy, nożyce do żywopłotów, szczypce, szczypce do
rur, obcinaki, obcinaki do rur z tworzyw sztucznych, obcinaki do rur
z aluminium i z miedzi, szczypce‑obcinaki, wiertła, wiertła do metali,
wiertła do drewna, wiertła do betonu, wiertła do muru, dłuta, dłuta
do drewna, dłuta do betonu, brzeszczoty do wyrzynarek, frezy, frezy
do drewna, otwornice, otwornice do betonu, otwornice do drewna,
otwornice z nasypem diamentowym, adaptery do otwornic, kije tele‑
skopowe, uchwyty malarskie, czerpaki murarskie, skrobaki do farb,
kombinerki, punktaki ślusarskie i murarskie, zdzieraki do tynków, ło‑
paty, szpadle, 9 miary, miary płaskie, miary zwijane, miary składane,
miary taśmowe, maski przeciwpyłowe, maski ochronne, przymiary,
suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, łaty, łaty murarskie, łaty z po‑
ziomnicami, łaty murarskie trapezowe, poziomnice, poziomnice
wodne, poziomnice obrotowe, poziomnice do słupków, poziomnice
Torpedo, poziomnice laserowe, poziomnice laserowe obrotowe, ką‑
towniki, kątowniki dachowe, kątowniki budowlane, gogle, gogle spa‑
walnicze, okulary, okulary przeciwodpryskowe, nakolanniki, rękawi‑
ce robocze, sznury zwijane traserskie, próbniki napięcia, kable
rozruchowe, kaski ochronne, ochronniki słuchu, odzież robocza,
odzież ochronna, odzież ochronna przed wypadkami, odzież ochron‑
na przed napromieniowaniem, odzież ochronna przed ogniem, buty
robocze, lasery miernicze, niwelatory optyczne, kółka miernicze,
markery, kątowniki elektroniczne, wykrywacze do metali, kamizelki
narzędziowe, kamery termowizyjne, pamięci przenośne, 11 latarki,
latarki kieszonkowe, reflektory, zapalarki do gazu, 16 ołówki, ołówki
murarskie, ołówki ciesielskie, taśmy samoprzylepne do użytku do‑
mowego i biurowego, taśmy maskujące, taśmy pakowe, taśmy dwu‑
stronne, taśmy ostrzegawcze, notatniki, kalendarze, katalogi, pro‑
spekty, folie do pakowania, pióra, długopisy, komplety długopisów
i ołówków, pisaki, markery, kredy do znakowania, kredy traserskie,
pędzle malarskie, folie bąbelkowe z tworzyw sztucznych, naklejki,
naklejki podłogowe z tworzyw sztucznych,wałki malarskie, kratki
malarskie, kuwety, zestawy malarskie,, 17 masy uszczelniające,
uszczelniacze, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze dekarskie,
uszczelniacze bitumiczne, uszczelniacze kauczukowe, uszczelniacze
żaroodporne, uszczelniacze akrylowe, uszczelniacze poliuretanowe,
uszczelniacze elastyczne, pianki, pianki montażowe, pianki wężyko‑
we jedno i dwukomponentowe, pianki ognioochronne, pianki kon‑
strukcyjne, pistoletowe pianki montażowe i ognioochronne, pistole‑
towe pianki poliuretanowe z wężykiem, taśmy uszczelniające, taśmy
izolacyjne, taśmy przylepne nie zawarte w innych klasach, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania,węże do podlewania, koń‑
cówki i złączki do węży do podlewania, 18 torby narzędziowe, pasy
narzędziowe, plecaki narzędziowe, pasy monterskie, kamizelki na‑
rzędziowe, parasolki, smycze, torby reklamowe, 20 kołki niemetalo‑
we do ścian, kołki driva nylonowe, kołki do mocowania w styropia‑
nie, tuleje i dysze do kotew chemicznych, koszulki do kołków, kastry
niemetalowe, skrzynki narzędziowe niemetalowe, bilownice (pod‑
kładki do bilonu z tworzyw sztucznych), organizery z tworzyw
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sztucznych, półki narzędziowe z tworzyw sztucznych, witryny skle‑
powe, kasetony reklamowe, stoły narzędziowe, warsztaty ruchome,
kompletne systemy ekspozycyjne dla towarów z użyciem regałów
i ścian ekspozycyjnych, ekspozytory wolnostojące, ekspozytory re‑
gałowe, regały ekspozycyjne, regały ekspozycyjne z displayem, ko‑
sze regałowe, tabliczki informacyjne, 21 wiadra, uchwyty i ściski do
rur niemetalowe, krzyżyki i kliny do glazury, opaski i uchwyty monta‑
żowe i podtrzymujące niemetalowe, talerze, filiżanki, kubki, spodecz‑
ki, kubki izotermiczne, szklanki, kieliszki, otwieracze do butelek,
22 taśmy do związywania niemetalowe, taśmy do ładunków, opaski
z tworzyw sztucznych, plandeki, banery reklamowe plandekowe, ba‑
nery flagowe z folii plandekowej, banery zwijane (roll‑up), sznurki,
sznurki do pakowania, sznurki techniczne, sznurki traserskie, linki
elastyczne, pasy do ładunków, taśmy holownicze, 24 flagi wolnosto‑
jące tekstylne, flagi do masztów, 25 koszulki, koszulki T‑shirt, cza‑
peczki, polary, 26 taśmy nie zawarte w innych klasach, taśmy malar‑
skie, taśmy z polichlorku winylu, taśmy antyrysowe, taśmy
ostrzegawcze, taśmy z włókna szklanego, taśmy reperacyjne, 28 ba‑
lony do zabawy, balony reklamowe, przeskalowane modele pojaz‑
dów, 35 zgromadzenie towarów w hurtowni i sklepie, w celu promo‑
cji, reklamy i sprzedaży: części złącznych, narzędzi do obróbki
ręcznej, narzędzi budowlanych, narzędzi pomiarowych, kluczy do
śrub, wkrętaków, próbników, przewodów, uchwytów, części złącz‑
nych, złączy ciesielskich, narzędzi ręcznych i z napędem elektrycz‑
nym i pneumatycznym, narzędzi do obróbki mechanicznej metali,
narzędzi do obróbki mechanicznej drewna, narzędzi do obróbki me‑
chanicznej betonów i tworzyw sztucznych, wiader, taśm, urządzeń
do smarowania, uszczelniania oraz środków i narzędzi do tych czyn‑
ności, skrzynek narzędziowych metalowych i z tworzyw sztucznych,
środków ochrony osobistej, folii, linek, taśm, plandek, elektrod, kłó‑
dek, zamków i wkładek do zamków, ściągaczy do łożysk, chemii bu‑
dowlanej, silikonów, uszczelniaczy, pianek, klejów, osobistego wypo‑
sażenia narzędziowego, przyborów do malowania, materiałów
budowlanych, usługi prowadzenia akcji reklamowych i promocyj‑
nych, usługi profesjonalnego wspomagania prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej w systemie wyłącznej dystrybucji selektywnej
i franszyzy, 37 usługi serwisu w zakresie konserwacji, ostrzenia, rege‑
neracji i napraw narzędzi, narzędzi z napędem elektrycznym, pneu‑
matycznym i mechanicznym, 39 usługi kompletacji, pakowania i wy‑
syłki: narzędzi, części złącznych, narzędzi z napędem elektrycznym,
narzędzi pomiarowych, środków ochrony osobistej, chemii budowla‑
nej, artykułów i towarów reklamowych z własnymi znakami towaro‑
wymi, wyposażenia technicznego i informacyjnego do ekspozycji
i sprzedaży towarów, 41 usługi szkoleń w zakresie prowadzenia biz‑
nesu, i reklamowania, zastosowania części złącznych, narzędzi che‑
mii budowlanej, uszczelnień i środków ochrony osobistej, 42 usługi
w zakresie doradztwa, projektowania i doboru narzędzi ręcznych
i z napędem oraz części złącznych, usługi badań technicznych, po‑
miarów, kontroli jakości, testowania oceny jakości: narzędzi, części
złącznych, narzędzi z napędem elektrycznym, narzędzi pomiaro‑
wych, środków ochrony osobistej, chemii budowlanej.

(111) 309510
(220) 2014 09 23
(210) 433749
(151) 2018 04 10
(441) 2015 01 05
(732) STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Skawina, PL.
(540) STALCO
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 24.17.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 silikony, silikony wysokotemperaturowe, silikony uni‑
wersalne, silikony sanitarne, silikony łazienkowo‑kuchenne, silikony
dekarskie, silikony szklarsko‑budowlane, silikony szklarskie, silikony
do kamieni, silikony malowane, kleje, kleje przemysłowe, kleje
uszczelniacze do szyb, kleje do szyb samochodowych, kleje uniwer‑
salne, kleje do pistoletów, kleje montażowe, kleje do luster, kleje do
polichlorku winylu, kleje do drewna, kleje do drewna wodoodporne,
kleje do paneli drewnianych i z tworzyw sztucznych, kleje do podłóg
drewnianych, kleje do parkietów, kleje do styropianu, kleje poliure‑
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tanowe, kleje dekarskie, spraye silikonowe, środki do usuwania sili‑
konów, emulsje i rozpuszczalniki do czyszczenia polichlorku winylu,
primery (podkłady), primery (podkłady) do szkła, primery (podkłady)
do betonu, primery (podkłady) do poliuretanów, primery (podkłady)
zabezpieczające przed UV, pianki, pianki do czyszczenia, pianki do
czyszczenia tworzyw sztucznych, płyny czyszczące do pianki poli‑
uretanowej, kotwy chemiczne, kotwy chemiczne winyloestrowe, ko‑
twy chemiczne poliestrowe, 3 papiery i płótna ścierne, ścierne pasy
bezkońcowe, krążki ścierne, siatki ścierne, siatki ścierne do gipsu,
gąbki ścierne, kostki szlifierskie, papiery ścierne wodne, taśmy płót‑
nowate, 6 kołki, kołki rozporowe, kołki rozporowe specjalne, kołki
driva, kołki Ola, kołki typu „Molly”, kołki rozporowe z hakiem, kołki
rozporowe metalowe, kołki do mocowania stopni schodowych, kołki
do gazobetonu, kołki do płyt kartonowo‑gipsowych, kołki ramowe,
kołki do mocowania izolacji, kołki do mocowania izolacji dachowych,
śruby, śruby ocynkowane, podkładki, podkładki ocynkowane, krążki
dociskowe, łączniki, zaślepki, kotwy, kotwy rozprężne, kotwy do sufi‑
tów podwieszanych oraz opaskowe, kotwy do montażu okien, kotwy
stalowe‑haki, szpilki i pręty jako łączniki gwintowane, nakrętki, na‑
krętki złączne, nakrętki ocynkowane, tuleje rozporowe stalowe i mo‑
siężne, osadzaki, opaski kablowe, opaski ślimakowe, nity, nity zry‑
walne, uchwyty, uchwyty regałowe, uchwyty do rur, uchwyty
montażowe, uchwyty zatrzaskowe, uchwyty z gwoździem, uchwyty
z kołkiem, uchwyty z gumą, uchwyty malarskie, uchwyty pojedyn‑
cze i komplety mocujące umywalki, uchwyty pojedyncze i komplety
mocujące muszle ustępowe, zawieszki regałowe, belki systemowe
do regałów, tablice metalowe, siatki podtynkowe, złącza ciesielskie,
wsporniki półek, kątowniki, łączniki, złącza kątowe, płytki perforo‑
wane, taśmy perforowane, wsporniki belek, kotwy ogrodowe, klam‑
ry, zszywki, wyciskacze do tub, czerpaki, mieszadła, kłódki, zamki,
wkładki do zamków, taśmy metalowe, folie metalowe, przewody
metalowe i z oplotem metalowym, ściągacze do łożysk, adaptery,
przeguby, grzechotki, pokrętła, przedłużki, wkręty, wkręty dwu‑
gwintowe, wkręty z łbem do kluczy, wkręty hartowane, wkręty do
drewna i płyt wiórowych, wkręty ocynkowane, wkręty fosfatyzowa‑
ne, wkręty farmerskie, wkręty do pokryć dachowych, wkręty samo‑
nawiercające, wkręty samonawiercające do blach, wkręty samona‑
wiercające do profili stalowych, wkręty samonawiercające do płyt
warstwowych, wkręty samonawiercające montażowe, wkręty samo‑
nawiercające ocynkowane, wkręty samonawiercające fosfatyzowa‑
ne, gwoździe, gwoździe dekarskie, gwoździe do obróbek blachar‑
skich, gwoździe ciesielskie, gwoździe utwardzane budowlane,
gwoździe utwardzane walcowane, gwoździe utwardzane walcowe
z podkładką, gwoździe utwardzane stolarskie‑boazeryjne, imadła
warsztatowe, drabiny metalowe, drabiny wielofunkcyjne, przewody
sprężonego powietrza, stojaki do narzędzi, metalowe skrzynki na‑
rzędziowe, metalowe skrzynki narzędziowe na kółkach, kosze meta‑
lowe, maszty metalowe do flag i banerów, 7 wiertarki ręczne, wier‑
tarki elektryczne, wkrętaki, wiertarko
‑wkrętarki, młotowiertarki,
uchwyty i stojaki do wiertarek, wciągarki, przyrządy do cięcia i łama‑
nia glazury, młoty pneumatyczne, uchwyty wiertarskie, szlifierki,
szlifierki kątowe, szlifierki ręczne, szlifierki stołowe, strugi, strugi me‑
chaniczne, wyrzynarki, opalarki, pilarki, pilarki ręczne, pilarki tarczo‑
we, pilarki ukosowe, pilarki panelowe, pilarki szablowe, pilarki z prze‑
suwną głowicą, zagłębiarki typu aligator, frezarki ręczne, polerki
ręczne, pistolety pneumatyczne, młoty pneumatyczne, pistolety la‑
kiernicze i zestawy lakiernicze, elektrody spawalnicze, elektrody nie‑
stopowe rutylowe, pistolety, pistolety do ropowania, pistolety do
pompowania kół, pistolety do przedmuchiwania, młoty, młoty
obrotowo‑udarowe, młoty wyburzeniowe, młoty kujące do prac
drogowych, odkurzacze przemysłowe, zszywacze elektryczne,
8 wkrętaki, wkrętaki elektrotechniczne, wkrętaki T, wkrętaki z grze‑
chotką, wkrętaki zegarmistrzowskie, wkrętaki precyzyjne, wkrętaki
elastyczne, wkrętaki ślusarskie, zestawy wkrętaków, bity‑końcówki
do wkrętarek, zestawy bitów, obcęgi, śrubokręty, narzędzia wielo‑
funkcyjne, szczypce, szczypce Seeger’a, szczypce tynkarskie, szczyp‑
ce do ściągania izolacji, szczypce do rur, nożyce, nożyce do blachy,
nożyce do prętów, scyzoryki, scyzoryki wielofunkcyjne, noże, noże
z ostrzem łamanym, noże trapezowe, noże do szkła, noże monter‑
skie, noże wielofunkcyjne, piły, piły tarczowe, piły do metalu, piły do
drewna, piły płatnice, brzeszczoty do piły, piły ogrodnicze, piły ka‑
błąkowe i brzeszczoty do tych pił, piły do płyt kartonowo‑ gipsowych,
strugi, zdzieraki, skrzynie uciosowe, przyrżnie, młotki, młotki ciesiel‑
skie, młotki murarskie, młotki stolarskie, młotki gumowe, młotki
plastikowo‑gumowe, siekiery, obcinaki, przecinaki, przebijaki, łomy,
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stopki do wyciągania gwoździ, gwintowniki, narzynki, zszywacze,
zszywacze tapicerskie, zszywacze młotkowe, zszywacze do przewo‑
dów i kabli, nitownice, lutownice, pistolety klejowe, pistolety do
pian, pistolety uszczelniające, ściernice, tarcze ścierne do szlifowa‑
nia, tarcze ścierne do cięcia, tarcze ścierne z nasypem diamento‑
wym, ścierne pasy bezkońcowe, dyski szlifierskie, dyski polerskie,
druciane szczotki do czyszczenia powierzchni, druciane, ręczne
szczotki do czyszczenia powierzchni, druciane, obrotowe, czołowe
i tarczowe szczotki do czyszczenia powierzchni, szczotki z tworzyw
sztucznych do czyszczenia powierzchni, kamienie szlifierskie, tarcze
polerskie, krążki ścierne, tarcze listkowe, zestawy nasadek do kluczy,
siatki ścierne, siatki ścierne do gipsu, pace do siatek, osełki, skrobaki,
skrobaki do szyb, skrobaczki, kielnie, pace, pace z ABS, mieszadła do
farb i zapraw, szpachle, kółka do cięcia glazury, fugownice, pilniki,
tarniki, ściski, kleszcze, kleszcze typu Molly, pasy z narzędziami, to‑
wotnice, klucze, klucze wewnętrzne, klucze płaskie, klucze oczkowe,
klucze trzpieniowe, klucze sześciokątne, klucze Torx, zestawy kluczy
Torx i kluczy Hex, klucze ręczne do śrub, klucze udarowe, klucze ma‑
szynowe, klucze nastawne, klucze do kół, klucze do kół teleskopowe,
sekatory, nożyce, nożyce do gałęzi, nożyce do trawy, nożyce do ży‑
wopłotów, szczypce, szczypce do rur, obcinaki, obcinaki do rur
z tworzyw sztucznych, obcinaki do rur z aluminium i z miedzi,
szczypce‑obcinaki, wiertła, wiertła do metali, wiertła do drewna,
wiertła do betonu, wiertła do muru, dłuta, dłuta do drewna, dłuta do
betonu, brzeszczoty do wyrzynarek, frezy, frezy do drewna, otworni‑
ce, otwornice do betonu, otwornice do drewna, otwornice z nasy‑
pem diamentowym, adaptery do otwornic, kije teleskopowe,
uchwyty malarskie, czerpaki murarskie, skrobaki do farb, kombiner‑
ki, punktaki ślusarskie i murarskie, zdzieraki do tynków, łopaty, szpa‑
dle, 9 miary, miary płaskie, miary zwijane, miary składane, miary ta‑
śmowe, maski przeciwpyłowe, maski ochronne, przymiary,
suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, łaty, łaty murarskie, łaty z po‑
ziomnicami, łaty murarskie trapezowe, poziomnice, poziomnice
wodne, poziomnice obrotowe, poziomnice do słupków, poziomnice
Torpedo, poziomnice laserowe, poziomnice laserowe obrotowe, ką‑
towniki, kątowniki dachowe, kątowniki budowlane, gogle, gogle
spawalnicze, okulary, okulary przeciwodpryskowe, nakolanniki, rę‑
kawice robocze, sznury zwijane traserskie, próbniki napięcia, kable
rozruchowe, kaski ochronne, ochronniki słuchu, odzież robocza,
odzież ochronna, odzież ochronna przed wypadkami, odzież
ochronna przed napromieniowaniem, odzież ochronna przed
ogniem, buty robocze, lasery miernicze, niwelatory optyczne, kółka
miernicze, markery, kątowniki elektroniczne, wykrywacze do metali,
kamizelki narzędziowe, kamery termowizyjne, pamięci przenośne,
11 latarki, latarki kieszonkowe, reflektory, zapalarki do gazu, 16 ołów‑
ki, ołówki murarskie, ołówki ciesielskie, taśmy samoprzylepne do
użytku domowego i biurowego, taśmy maskujące, taśmy pakowe,
taśmy dwustronne, taśmy ostrzegawcze, notatniki, kalendarze, kata‑
logi, prospekty, folie do pakowania, pióra, długopisy, komplety dłu‑
gopisów i ołówków, pisaki, markery, kredy do znakowania, kredy
traserskie, pędzle malarskie, folie bąbelkowe z tworzyw sztucznych,
naklejki, naklejki podłogowe z tworzyw sztucznych,wałki malarskie,
kratki malarskie, kuwety, zestawy malarskie,, 17 masy uszczelniające,
uszczelniacze, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze dekarskie,
uszczelniacze bitumiczne, uszczelniacze kauczukowe, uszczelniacze
żaroodporne, uszczelniacze akrylowe, uszczelniacze poliuretanowe,
uszczelniacze elastyczne, pianki, pianki montażowe, pianki wężyko‑
we jedno i dwukomponentowe, pianki ognioochronne, pianki kon‑
strukcyjne, pistoletowe pianki montażowe i ognioochronne, pistole‑
towe pianki poliuretanowe z wężykiem, taśmy uszczelniające, taśmy
izolacyjne, taśmy przylepne nie zawarte w innych klasach, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, węże do podlewania, koń‑
cówki i złączki do węży do podlewania, 18 torby narzędziowe, pasy
narzędziowe, plecaki narzędziowe, pasy monterskie, kamizelki na‑
rzędziowe, parasolki, smycze, torby reklamowe, 20 kołki niemetalo‑
we do ścian, kołki driva nylonowe, kołki do mocowania w styropia‑
nie, tuleje i dysze do kotew chemicznych, koszulki do kołków, kastry
niemetalowe, skrzynki narzędziowe niemetalowe, bilownice (pod‑
kładki do bilonu z tworzyw sztucznych), organizery z tworzyw
sztucznych, półki narzędziowe z tworzyw sztucznych, witryny skle‑
powe, kasetony reklamowe, stoły narzędziowe, warsztaty ruchome,
kompletne systemy ekspozycyjne dla towarów z użyciem regałów
i ścian ekspozycyjnych, ekspozytory wolnostojące, ekspozytory re‑
gałowe, regały ekspozycyjne, regały ekspozycyjne z displayem, ko‑
sze regałowe, tabliczki informacyjne, 21 wiadra, uchwyty i ściski do
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rur niemetalowe, krzyżyki i kliny do glazury, opaski i uchwyty monta‑
żowe i podtrzymujące niemetalowe, talerze, filiżanki, kubki, spodecz‑
ki, kubki izotermiczne, szklanki, kieliszki, otwieracze do butelek,
22 taśmy do związywania niemetalowe, taśmy do ładunków, opaski
z tworzyw sztucznych, plandeki, banery reklamowe plandekowe,
banery flagowe z folii plandekowej, banery zwijane (roll‑up), sznurki,
sznurki do pakowania, sznurki techniczne, sznurki traserskie, linki
elastyczne, pasy do ładunków, taśmy holownicze, 24 flagi wolnosto‑
jące tekstylne, flagi do masztów, 25 koszulki, koszulki T‑shirt, cza‑
peczki, polary, 26 taśmy nie zawarte w innych klasach, taśmy malar‑
skie, taśmy z polichlorku winylu, taśmy antyrysowe, taśmy
ostrzegawcze, taśmy z włókna szklanego, taśmy reperacyjne, 28 ba‑
lony do zabawy, balony reklamowe, przeskalowane modele pojaz‑
dów, 35 zgromadzenie towarów w hurtowni i sklepie, w celu promo‑
cji, reklamy i sprzedaży: części złącznych, narzędzi do obróbki
ręcznej, narzędzi budowlanych, narzędzi pomiarowych, kluczy do
śrub, wkrętaków, próbników, przewodów, uchwytów, części złącz‑
nych, złączy ciesielskich, narzędzi ręcznych i z napędem elektrycz‑
nym i pneumatycznym, narzędzi do obróbki mechanicznej metali,
narzędzi do obróbki mechanicznej drewna, narzędzi do obróbki me‑
chanicznej betonów i tworzyw sztucznych, wiader, taśm, urządzeń
do smarowania, uszczelniania oraz środków i narzędzi do tych czyn‑
ności, skrzynek narzędziowych metalowych i z tworzyw sztucznych,
środków ochrony osobistej, folii, linek, taśm, plandek, elektrod, kłó‑
dek, zamków i wkładek do zamków, ściągaczy do łożysk, chemii bu‑
dowlanej, silikonów, uszczelniaczy, pianek, klejów, osobistego wy‑
posażenia narzędziowego, przyborów do malowania, materiałów
budowlanych, usługi prowadzenia akcji reklamowych i promocyj‑
nych, usługi profesjonalnego wspomagania prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej w systemie wyłącznej dystrybucji selektywnej
i franszyzy, 37 usługi serwisu w zakresie konserwacji, ostrzenia, rege‑
neracji i napraw narzędzi, narzędzi z napędem elektrycznym, pneu‑
matycznym i mechanicznym, 39 usługi kompletacji, pakowania i wy‑
syłki: narzędzi, części złącznych, narzędzi z napędem elektrycznym,
narzędzi pomiarowych, środków ochrony osobistej, chemii budow‑
lanej, artykułów i towarów reklamowych z własnymi znakami towa‑
rowymi, wyposażenia technicznego i informacyjnego do ekspozycji
i sprzedaży towarów, 41 usługi szkoleń w zakresie prowadzenia biz‑
nesu, i reklamowania, zastosowania części złącznych, narzędzi che‑
mii budowlanej, uszczelnień i środków ochrony osobistej, 42 usługi
w zakresie doradztwa, projektowania i doboru narzędzi ręcznych
i z napędem oraz części złącznych, usługi badań technicznych, po‑
miarów, kontroli jakości, testowania oceny jakości: narzędzi, części
złącznych, narzędzi z napędem elektrycznym, narzędzi pomiaro‑
wych, środków ochrony osobistej, chemii budowlanej.

(111) 309511
(220) 2014 12 03
(210) 436384
(151) 2018 04 26
(441) 2015 03 16
(732) SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO‑CIASTKARSKA W WARSZAWIE,
Warszawa, PL.
(540) Chrupiące wypieki! Prosto z pieca
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 08.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chleb, wyroby piekarskie, wyroby ciastkarskie.
(111) 309512
(220) 2015 07 13
(210) 444712
(151) 2018 04 06
(441) 2015 10 26
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Prąd jak prąd.
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, sprzedaż
energii elektrycznej, sprzedaż paliw gazowych w systemie siecio‑
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wym, sprzedaż pojazdów samochodowych i motocykli, sprzedaż
detaliczna paliw do pojazdów samochodowych, sprzedaż części
i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli, sprzedaż
paliw, rud metali, chemikaliów przemysłowych, drewna, materia‑
łów budowlanych, maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, sa‑
molotów, mebli, artykułów gospodarstwa domowego, drobnych
wyrobów metalowych, sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów
pochodzenia nierolniczego, złomu, sprzedaż hurtowa paliw stałych,
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, sprzedaż hur‑
towa metali i rud metali, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, wyrobów chemicznych,
sprzedaż hurtowa obrabiarek, maszyn wykorzystywanych w gór‑
nictwie, budownictwie, inżynierii wodnej i lądowej, sprzedaż hur‑
towa komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania,
części elektronicznych, maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu
i nawigacji, wynajem maszyn i urządzeń zawartych w tej klasie,
pozyskiwanie, systematyzacja danych do komputerowych baz da‑
nych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszuki‑
wanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządza‑
nie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi
elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów, usługi
rachunkowo‑księgowe, badania rynku i opinii publicznej, doradz‑
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządza‑
nia, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, zarządzanie holdingami, doradztwo w zakresie za‑
rządzania i kierowania holdingami, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publi‑
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re‑
klamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 37 usługi budowlane, górnictwo, roboty wydobyw‑
cze 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, górnic‑
two rud żelaza, górnictwo rud metali nieżelaznych, górnictwo rud
miedzi, górnictwo rud cynkowo‑ołowiowych, pobór wody, instalo‑
wanie, naprawa, konserwacja silników i turbin, z wyłączeniem silni‑
ków lotniczych, samochodowych i motocyklowych, instalowanie,
naprawa, konserwacja maszyn ogólnego przeznaczenia, instalo‑
wanie, naprawa, konserwacja maszyn dla górnictwa i budownic‑
twa, instalowanie, naprawa, konserwacja i przezwajanie silników
elektrycznych, prądnic i transformatorów, instalowanie, naprawa,
konserwacja elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
instalowanie, naprawa, konserwacja instrumentów i przyrządów
pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyj‑
nych, przygotowywanie terenu pod budowę, rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonywanie wykopów
i wierceń geologiczno‑inżynierskich, wznoszenie kompletnych bu‑
dynków budowli lub ich części, budowa obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków, wykonywanie robót ogólnobudowlanych
w zakresie obiektów mostowych, przesyłowych obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i tele‑
komunikacyjnych, rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów,
linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, obiektów górni‑
czych i produkcyjnych, obiektów inżynierskich, wykonywanie robót
budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i bu‑
dowli z elementów prefabrykowanych, wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych, wykonywanie robót budowlanych drogowych,
budowa dróg kołowych i szynowych, roboty nawierzchniowe dla
potrzeb budowy obiektów sportowych, budowa portów morskich,
wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, stawianie
rusztowań, roboty związane z fundamentowaniem, wykonywanie
robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
wykonywanie robót budowlanych murarskich, wykonywanie insta‑
lacji budowlanych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykony‑
wanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie
instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie
instalacji elektrycznych, wykonywanie robót budowlanych izolacyj‑
nych, wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych
i gazowych, wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wen‑
tylacyjnych, wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, wyko‑
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nywanie instalacji gazowych, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, tynkowa‑
nie, zakładanie stolarki budowlanej, wykładanie podłóg i ścian,
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie
i szklenie, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, wynajem
maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego
i burzącego z obsługą operatorską, naprawia i konserwacja pojaz‑
dów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobiste‑
go i domowego, sprzątanie i czyszczenie obiektów, 39 Transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi
zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, usługi zaopatry‑
wania w parę wodną i gorącą wodę, dystrybucja energii elektrycz‑
nej, przesyłanie energii elektrycznej, dystrybucja paliw gazowych
w systemie sieciowym, dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej
wody), zaopatrywanie w wodę, dystrybucja wody, pomoc drogowa,
holowanie, transport, transport lądowy, rurociągowy, wodny, trans‑
port drogowy towarów, transport drogowy towarów pojazdami
specjalizowanymi, transport wodny, morski i przybrzeżny, transport
morski, transport wodny przybrzeżny, transport wodny śródlądowy,
transport lotniczy, transport kosmiczny, przeładunek, magazynowa‑
nie i przechowywanie towarów, magazynowanie i przechowywanie
towarów w portach morskich, magazynowanie i przechowywanie
towarów w portach śródlądowych, przeładunek towarów w por‑
tach morskich, śródlądowych, organizowanie i świadczenie usług
transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie
wycieczek turystycznych, usługi organizowania podróży świadczo‑
ne przez agentów, usługi pocztowe, dostarczanie przesyłek, dys‑
trybucja przesyłek, paczek, gazet, listów, korespondencji, usługi
kurierskie, wynajem samochodów osobowych, wynajem środków
transportu, wynajem środków transportu lądowego, wodnego,
lotniczego, 40 brykietowanie, produkcja brykietów i paliw stałych
z węgla kamiennego i brunatnego, odzyskiwanie węgla kamienne‑
go z hałd, wzbogacanie i brykietowanie torfu, usługi poligraficzne,
usługi drukarskie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe,
drukowanie rysunków, gazet, usługi introligatorskie, wytwarzanie
koksu, koksowanie węgla, wytwarzanie i przetwarzanie produktów
koksowania węgla, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafina‑
cji ropy naftowej, wytwarzanie i przetwarzanie paliw jądrowych, ob‑
róbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna
elementów metalowych, gospodarowanie odpadami, przetwarza‑
nie odpadów, recykling odpadków i odpadów, spalanie i niszczenie
odpadów, przetwarzanie odpadów metalowych i niemetalowych,
włączając wyroby wybrakowane, wytwarzanie energii elektrycznej,
gazu, ciepła (pary wodnej i gorącej wody), wytwarzanie paliw ga‑
zowych, uzdatnianie wody, wynajem maszyn i urządzeń zawartych
w klasie 40.

(111) 309513
(220) 2015 08 24
(210) 446224
(151) 2018 04 06
(441) 2015 11 23
(732) SADOWSKA‑SZELERSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540)

(531) 14.05.21
(510), (511) 20 dekoracje wiszące [ozdoby], drzwi do mebli, kreden‑
sy, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, 37 bu‑
downictwo, montaż drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, malowanie, instalacja mebli, usługi hydrauliczne,,
42 usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usłu‑
gi architektury wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi ar‑
chitektoniczne, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz .
(111) 309514
(220) 2015 08 24
(210) 446226
(151) 2018 04 09
(441) 2015 11 23
(732) SADOWSKA‑SZELERSKA ANNA, Warszawa, PL.
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(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 14.05.21
(510), (511) 20 dekoracje wiszące [ozdoby], drzwi do mebli, kreden‑
sy, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, 37 bu‑
downictwo, montaż drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, malowanie, instalacja mebli, usługi hydrauliczne,
42 usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usłu‑
gi architektury wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi ar‑
chitektoniczne, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz .
(111) 309515
(220) 2015 10 01
(210) 447595
(151) 2018 04 13
(441) 2016 01 04
(732) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE‑FLEX, Wrocław, PL.
(540) HETMAN HK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 armatura niemetalowa do przewodów sprężonego
powietrza, materiały zapobiegające promieniowaniu ciepła, die‑
lektryki, materiały dźwiękoszczelne, farby, lakiery, oleje izolacyjne,
folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, przewody gięt‑
kie niemetalowe, rękawice ochronne, szczeliwa do połączeń, taśmy
uszczelniające do okien i drzwi, budowlane masy uszczelniające.
(111) 309516
(220) 2015 10 24
(210) 448471
(151) 2018 03 28
(441) 2016 02 01
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) elm
(510), (511) 11 bidety, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze‑
wania, dozowniki środków odkażających w toaletach, fontanny, ka‑
biny natryskowe, wanny do kąpieli, klosze do lamp, miski klozetowe
WC, kominki domowe, osłony do lamp, natryski, prysznice, piece inne
niż do celów doświadczalnych, pisuary, płuczki ustępowe, instalacje
i aparatura sanitarna, sedesy, toalety WC, umywalki, ustępy przeno‑
śne, wanny łazienkowe, wyposażenie wanien łazienkowych, wanny
z wirowym ruchem wody, wodotryski ozdobne, zbiorniki do płuczek
ustępowych, zlewozmywaki, 19 belki niemetalowe, betonowe ele‑
menty budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu‑
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki
niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki
i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, ka‑
nały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemeta‑
lowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe,
materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemeta‑
lowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki
ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki
jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa,
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe,
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słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień,
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agen‑
cje importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do
komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han‑
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych 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, zarządza‑
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produk‑
tów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodar‑
stwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa,
płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg,
pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in‑
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowy‑
mi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowe‑
go, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami,
płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sani‑
tarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 309517
(220) 2015 10 24
(210) 448473
(151) 2018 03 28
(441) 2016 02 01
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) all in white
(510), (511) 11 bidety, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze‑
wania, dozowniki środków odkażających w toaletach, fontanny, ka‑
biny natryskowe, wanny do kąpieli, klosze do lamp, miski klozetowe
WC, kominki domowe, osłony do lamp, natryski, prysznice, piece inne
niż do celów doświadczalnych, pisuary, płuczki ustępowe, instalacje
i aparatura sanitarna, sedesy, toalety WC, umywalki, ustępy przeno‑
śne, wanny łazienkowe, wyposażenie wanien łazienkowych, wanny
z wirowym ruchem wody, wodotryski ozdobne, zbiorniki do płuczek
ustępowych, zlewozmywaki, 19 belki niemetalowe, betonowe ele‑
menty budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu‑
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki
niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki
i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, ka‑
nały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemeta‑
lowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe,
materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemeta‑
lowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki
ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki
jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa,
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień,
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agen‑
cje importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do
komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han‑
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych 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, zarządza‑
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produk‑
tów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodar‑
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stwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa,
płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg,
pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in‑
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowy‑
mi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowe‑
go, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami,
płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sani‑
tarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 309518
(220) 2015 10 24
(210) 448474
(151) 2018 03 28
(441) 2016 02 01
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) ash
(510), (511) 11 bidety, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze‑
wania, dozowniki środków odkażających w toaletach, fontanny, ka‑
biny natryskowe, wanny do kąpieli, klosze do lamp, miski klozetowe
WC, kominki domowe, osłony do lamp, natryski, prysznice, piece inne
niż do celów doświadczalnych, pisuary, płuczki ustępowe, instalacje
i aparatura sanitarna, sedesy, toalety WC, umywalki, ustępy przeno‑
śne, wanny łazienkowe, wyposażenie wanien łazienkowych, wanny
z wirowym ruchem wody, wodotryski ozdobne, zbiorniki do płuczek
ustępowych, zlewozmywaki, 19 belki niemetalowe, betonowe ele‑
menty budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu‑
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki
niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki
i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, ka‑
nały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemeta‑
lowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe,
materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemeta‑
lowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki
ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki
jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa,
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień,
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agen‑
cje importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do
komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han‑
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych 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, zarządza‑
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produk‑
tów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodar‑
stwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa,
płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg,
pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in‑
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowy‑
mi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowe‑
go, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami,
płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sani‑
tarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 309519
(220) 2015 10 26
(210) 448494
(151) 2018 03 27
(441) 2016 02 01
(732) COVEREFRESH FRYT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kaczyce, PL.
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(540) AIR FRESH
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia i pielęgnacji samochodów, toa‑
letowe środki sanitarne, płyny do mycia naczyń, płyny i proszki do
prania, proszki do szorowania, płyny do płukania, wybielacze i od‑
plamiacze do tkanin, preparaty do czyszczenia rur, preparaty od‑
tłuszczające inne niż do procesów przemysłowych, środki nabłysz‑
czające, pasty i płyny do podłóg .
(111) 309520
(220) 2015 11 13
(151) 2018 04 24
(441) 2016 02 15
(732) FRYDEL ŁUKASZ MADMAN, Andrychów, PL.
(540) MM MADMAN
(540)

(210) 449174

(531) 24.01.05, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 25 odzież z nadrukiem, czyli: bielizna, gorsety, chusty
trójkątne, kombinezony sportowe, bluzy, bluzy z kapturem, bluzki,
bandamki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z długim
rękawem, koszulki sportowe, koszulki polo, podkoszulki, spodenki,
szlafroki, szaliki, rękawiczki, getry, getry piłkarskie, taneczne i fitness,
skarpetki, spodnie, spodenki, spodenki rowerowe, spodnie do bie‑
gów, spodenki do biegów, spodenki do fitness, spodnie narciarskie,
spodnie dresowe, szorty, szorty do biegów, swetry, dresy sportowe,
kurtki, połówki, sukienki, spódnice, t‑shirt, t‑shirt longsleeve, płasz‑
cze, kamizelki, marynarki, dresy, sports wristband, nakrycia głowy
z nadrukiem, czyli: czapki, czapeczki, kominiarki, pół kominiarki,
obuwie z nadrukiem, czyli: buty, półbuty, sandały, 35 wyselekcjono‑
wanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględ‑
nienia transportu), czyli odzież z nadrukiem: bielizna, gorsety, chusty
trójkątne, kombinezony sportowe, bluzy, bluzy z kapturem, bluzki,
bandamki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z długim
rękawem, koszulki sportowe, koszulki polo, podkoszulki, spodenki,
szlafroki, szaliki, rękawiczki, getry, getry piłkarskie, taneczne i fit‑
ness, skarpetki, spodnie, spodenki, spodenki rowerowe, spodnie do
biegów, spodenki do biegów, spodenki do fitness, spodnie narciar‑
skie, spodnie dresowe, szorty, szorty do biegów, swetry, dresy spor‑
towe, kurtki, polówki, sukienki, spódnice, t‑shirt, t‑shirt longsleeve,
płaszcze, kamizelki, marynarki, dresy, sports wristband, nakrycia
głowy z nadrukiem: czapki, czapeczki, kominiarki, półkominiarki,
obuwie z nadrukiem: buty, półbuty, sandały, wyroby wykonane ze
skóry i z imitacji skóry z nadrukiem, etui ze skóry i z imitacji skóry
na telefony komórkowe z nadrukiem, smartfony, tablety, czytniki,
aparaty fotograficzne, klucze i inne urządzenia, pokrowce ze skóry
i z imitacji skóry z nadrukiem, osprzęt komórek ujęty w tej klasie,
pasy naramienne ze skóry z nadrukiem, smycze z nadrukiem, paski
z nadrukiem, torebki i saszetki z nadrukiem, torby na ramię, plecaki
i torby podróżne z nadrukiem, parasole, laski, maski, kastety, noże,
breloki, wlepki, opaski na ręce, kubki porcelanowe, kubki porcela‑
nowe z nadrukiem, kalendarze z podpisami sportowców i znanych
osób, świece dymne, sztuczne ognie, petardy, książki, płyty CD z na‑
graniami, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie za‑
kupu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym, hipermarke‑
cie, supermarkecie, w hurtowni, za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez
strony internetowe lub telesklepy, sklepach internetowych i domach
sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy, pokazy towarów,
promocja sprzedaży, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usłu‑
gi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi
agencji importowo‑eksportowych .

3242

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 309521
(220) 2015 11 23
(151) 2018 03 14
(441) 2016 02 29
(732) SKAWSKI WOJCIECH OPTICAL, Myślenice, PL.
(540) HILAREX OPTICAL ACCESORIES
(540)

(210) 449593

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia.
(111) 309522
(220) 2015 11 24
(210) 449599
(151) 2018 03 14
(441) 2016 02 29
(732) Vaše DEDRA s.r.o., Česká Skalice, CZ.
(540) GREENPACK
(510), (511) 1 produkty chemiczne do stosowania w przemyśle, pra‑
cach naukowych i fotografii, jak również w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, 3 preparaty do wybielania i inne detergenty z wyłącze‑
niem stosowanych w produkcji i w przemyśle, preparaty czyszczą‑
ce, nabłyszczające, szorujące i ścierne, mydła, wyroby perfumeryj‑
ne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do włosów, pasty do zębów,
35 usługi promocyjne, reklama, pomoc w zarządzaniu w działalności
gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej,
usługi biurowe, usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej prowa‑
dzonej za pośrednictwem katalogu, Internetu, ogłoszeń związanej
z następującymi towarami: produktami chemicznymi do stosowania
w przemyśle, pracach naukowych i fotografii, jak również w rolnic‑
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparatami do wybielania i innymi
detergentami z wyłączeniem stosowanych w produkcji i w przemy‑
śle, preparatami czyszczącymi, nabłyszczającymi, szorującymi i ścier‑
nymi, mydłami, wyrobami perfumeryjnymi, olejkami eterycznymi,
kosmetykami, płynami do włosów, pastami do zębów.
(111) 309523
(220) 2016 01 28
(210) 451757
(151) 2018 04 03
(441) 2016 05 09
(732) WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE,
Warszawa, PL.
(540) WIOŚLARSKI TYTAN WARSZAWY
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski
(531) 02.01.08, 02.01.17, 02.01.23, 06.07.04, 06.07.25, 07.01.03,
07.01.08, 07.01.12, 01.01.01, 01.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 boje do oznakowania torów wodnych, boje sygna‑
lizacyjne, boje znakowe (oznakowanie torów wodnych), busole,
elektryczne urządzenia kontrolno‑sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, ergometry, falomierze, kamizelki ratunkowe, kamizelki
do pływania, kaski ochronne dla uprawniania sportu, kaski rejestru‑
jące, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, kompasy, kompasy
okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia do ko‑
munikacji wewnętrznej, krokomierze (pedometry), latarnie sygnali‑
zacyjne, linki do pionów, liny do sond, maski do nurkowania, maszty
do anten bezprzewodowych, miarki (przyrządy miernicze), mierniki
(przyrządy pomiarowe), pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, pływa‑
ki do kąpieli i pływania, pływaki wodne, wskaźniki poziomu wody,
przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy meteorologiczne,
przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, radary, 12 barki
(łodzie), bosaki, haki do łodzi, iluminatory okrętowe, jachty, instalacje
hydrauliczne do pojazdów, kadłuby statków, kesony (pojazdy), kie‑
rownice pojazdów, knagi, zaciski żeglarskie, aparatura i urządzenia
do transportu za pomocą lin, łodzie, bosaki do łodzi, haki do łodzi,
maszty do łodzi, wiosła do łodzi, mechanizmy napędowe do pojaz‑
dów lądowych, odbijacze do statków, śruby okrętowe, kadłuby okrę‑
tów, ożebrowania statków [wręgi, ramy wręgowe], pochylnie dla stat‑
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ków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów
lądowych], poduszkowce, podwozia pojazdów, pojazdy silnikowe,
pokrowce na pojazdy [dopasowane], pontony, promy, statki, śruby
napędowe do łodzi i statków, ożebrowanie statków [wręgi, ramy
wręgowe], urządzenia sterowe do statków, statki wodne, statki na
poduszce powietrznej, sterujące urządzenia do statków, stery, sza‑
lupy, ślizgacz, śruby napędowe do łodzi, śruby okrętowe, urządzenia
uwalniające do statków, wiosła, wiosła do kajaków, wiosła krótkie,
wiosła rufowe, żurawiki łodziowe, 28 pasy do pływania, 41 chrono‑
metria na imprezach sportowych, doradztwo zawodowe (porady
w zakresie edukacji i kształcenia), edukacja (nauczanie), imprezy
sportowe (chronometraż), informacja o imprezach rozrywkowych,
instruktaże, klubowe usługi [rozrywka lub nauczanie], kluby zdrowia
(poprawianie kondycji), organizowanie i obsługa kongresów, organi‑
zacja i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, edukacji lub
rozrywki, kształcenie praktyczne (pokazy), kultura fizyczna, organi‑
zowanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych [rozrywki
i zabawy], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych (szkolenia), organizowanie i prowadzenie semina‑
riów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkur‑
sów (edukacja lub rozrywka), organizowanie obozów sportowych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizo‑
wanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [
z wyjątkiem pojazdów], urządzenia sportowe [organizowanie zajęć
sportowych], wakacyjne organizowanie obozów [w zakresie rozryw‑
ki], wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie zjazdów
sportowych.

(111) 309524
(220) 2016 02 01
(151) 2018 04 26
(441) 2016 05 09
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) Perfecta BODY TOTAL RePAIR+
(540)

(210) 451877

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, pre‑
paraty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji,
preparaty do prostowania włosów, szampony, suche szampony,
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki
upiększające, szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosme‑
tycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do
rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetycz‑
ne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środ‑
ki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do
czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecz‑
nicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo
[perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska,
środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpot‑
ne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki che‑
miczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy
do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki
do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chustecz‑
ki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone pre‑
paratami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk
do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach produk‑
cyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla lu‑
dzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania
farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do
kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do
kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal
[apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci,
środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci,
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sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne pa‑
znokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów
kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płuka‑
nia ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów
kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapacho‑
we], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czysz‑
czenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do
celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do
celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do
celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme‑
tycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.

(111) 309525
(220) 2016 02 23
(151) 2018 04 05
(441) 2016 05 23
(732) TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Flexi ABRA
(540)

(210) 452660

(531) 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 16 adresarki, artykuły papiernicze, atlasy, bloczki do pi‑
sania, chorągiewki papierowe, emblematy, pieczęcie papierowe, fla‑
mastry, grafity do ołówków, kalendarze, kalkomanie, katalogi, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kreda do
pisania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biuro‑
wego, korektory w płynie i taśmie jako materiały biurowe, linijki ry‑
sownicze kreślarskie, mapy, mapy geograficzne, maszynki do ostrze‑
nia ołówków elektryczne lub nieelektryczne, materiały do rysowania,
materiały piśmienne, notesy podręczne, obsadki do piór, obwoluty
na luźne kartki, ołówki, ołówki automatyczne, oprawy do ołówków,
palety dla malarzy, pędzle, pióra wieczne, piórka do rysowania gra‑
fiony, piórniki, przybory do pisania, przybory szkolne jako artykuły
piśmienne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, reproduk‑
cje graficzne, rylce do kopiowania rysunków, rysiki, tablice szkolne,
taśmy do maszyn do pisania, taśmy papierowe, taśmy przylepne do
celów papierniczych lub użytku domowego, artykuły biurowe jako
teczki na dokumenty i skoroszyty, torebki do gotowania w kuch‑
niach mikrofalowych, tworzywa sztuczne do modelowania, wkła‑
dy atramentowe do piór, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji
importowo‑eksportowej, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw i targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama telewizyjna, prasowa, wyceny handlowe, usług prowadze‑
nia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni produktów, jak: adresarki,
artykuły papiernicze, atlasy, bloczki do pisania, chorągiewki papie‑
rowe, emblematy, pieczęcie papierowe, flamastry, grafity do ołów‑
ków, kalendarze, kalkomanie, katalogi, kleje do materiałów papier‑
niczych lub do użytku domowego, kreda do pisania, urządzenia do
laminowania dokumentów do użytku biurowego, korektory w płynie
i taśmie jako materiały biurowe, linijki rysownicze kreślarskie, mapy,
mapy geograficzne, maszynki do ostrzenia ołówków elektryczne lub
nieelektryczne, materiały do rysowania, materiały piśmienne, notesy
podręczne, obsadki do piór, obwoluty na luźne kartki, ołówki, ołówki
automatyczne, oprawy do ołówków, palety dla malarzy, pędzle, pió‑
ra wieczne, piórka do rysowania grafiony, piórniki, przybory do pisa‑
nia, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, reprodukcje graficzne, rylce do kopiowania
rysunków, rysiki, tablice szkolne, taśmy do maszyn do pisania, taśmy
papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub użytku do‑
mowego, artykuły biurowe jako teczki na dokumenty i skoroszyty,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, tworzywa sztucz‑
ne do modelowania, wkłady do piór.
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(111) 309526
(220) 2016 02 24
(210) 452689
(151) 2018 03 30
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) odeon
(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) 309527
(220) 2016 03 09
(210) 453337
(151) 2018 04 12
(441) 2016 06 20
(732) SZAMOTA SŁAWOMIR, Tychy, PL.
(540) BIOBASTION
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy
diety, żywność dietetyczna, suplementy diety dla ludzi, odżywki,
dietetyczne substancje do celów medycznych, mineralne dodatki do
żywności, preparaty witaminowe .
(111) 309528
(220) 2016 03 18
(210) 453828
(151) 2018 03 30
(441) 2016 06 20
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SONDA²
(540)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.07.01
(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,
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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, wyroby
z kartonu, artykuły papiernicze, fotografie, materiały fotograficzne za‑
warte w tej klasie, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produk‑
cja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wy‑
staw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, 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, usłu‑
gi 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, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy‑
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi‑
kacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, produkcja progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre‑
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multime‑
dialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charak‑
terze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych
programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputero‑
wych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu
sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 309529
(220) 2016 05 10
(210) 456136
(151) 2018 04 25
(441) 2017 12 27
(732) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) SOVIAROM
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym, sub‑
stancje wiążące do przemysłu spożywczego, emulgatory spożywcze,
preparaty przedłużające trwałość żywności, stabilizatory żywności,
29 ekstrakty mięsne, pektyna do celów spożywczych, białko do ce‑
lów kulinarnych, lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie
warzyw do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie owoców
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spożywczych
klasyfikowane w klasie 29, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów go‑
spodarstwa domowego, skrobia do celów spożywczych, zagęstniki
spożywcze, ekstrakty roślinne inne niż na bazie warzyw czy owoców
do celów spożywczych klasyfikowane w klasie 30..
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(111) 309530
(220) 2016 05 10
(210) 456137
(151) 2018 04 25
(441) 2017 12 27
(732) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) ECOBLOK
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym, sub‑
stancje wiążące do przemysłu spożywczego, emulgatory spożywcze,
preparaty przedłużające trwałość żywności, stabilizatory żywności,
29 ekstrakty mięsne, pektyna do celów spożywczych, białko do ce‑
lów kulinarnych, lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie
warzyw do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie owoców
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spożywczych
klasyfikowane w klasie 29, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów go‑
spodarstwa domowego, skrobia do celów spożywczych, zagęstniki
spożywcze, ekstrakty roślinne inne niż na bazie warzyw czy owoców
do celów spożywczych klasyfikowane w klasie 30..
(111) 309531
(220) 2016 05 10
(210) 456139
(151) 2018 04 25
(441) 2017 12 27
(732) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) ECOROM
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym, sub‑
stancje wiążące do przemysłu spożywczego, emulgatory spożywcze,
preparaty przedłużające trwałość żywności, stabilizatory żywności,
29 ekstrakty mięsne, pektyna do celów spożywczych, białko do ce‑
lów kulinarnych, lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie
warzyw do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie owoców
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spożywczych
klasyfikowane w klasie 29, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów go‑
spodarstwa domowego, skrobia do celów spożywczych, zagęstniki
spożywcze, ekstrakty roślinne inne niż na bazie warzyw czy owoców
do celów spożywczych klasyfikowane w klasie 30..
(111) 309532
(220) 2016 05 10
(210) 456140
(151) 2018 04 25
(441) 2017 12 27
(732) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) KUTROCYT
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym, sub‑
stancje wiążące do przemysłu spożywczego, emulgatory spożywcze,
preparaty przedłużające trwałość żywności, stabilizatory żywności,
29 ekstrakty mięsne, pektyna do celów spożywczych, białko do ce‑
lów kulinarnych, lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie
warzyw do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie owoców
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spożywczych
klasyfikowane w klasie 29, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów go‑
spodarstwa domowego, skrobia do celów spożywczych, zagęstniki
spożywcze, ekstrakty roślinne inne niż na bazie warzyw czy owoców
do celów spożywczych klasyfikowane w klasie 30..
(111) 309533
(220) 2016 06 07
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) APLITT
(540)

(210) 457529

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 bankomaty, karty bankomatowe, karty kredytowe,
dyski kompaktowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowanie przeznaczone do obsługi produktów bankowych,
ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, optyczne i magnetycz‑
ne nośniki informacji, urządzenia do komunikacji w tym transmisji
i przetwarzania informacji i dyspozycji, 35 usługi obsługi klientów
‑takie jak usługi konsultingowe, w zakresie badania rynku i prognoz

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa
handlowego, usługi w zakresie badania rynku i sporządzania analiz
rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, usługi pośrednictwa
w zakresie sprzedaży/odsprzedaży/pośrednictwa sprzedaży oraz
gromadzenia na rzecz osób trzecich oprogramowania umożliwiające
odbiorcom dogodne porównywanie i zakup oprogramowania, sprzę‑
tu komputerowego, sieciowego, biurowego, analizy kosztów, eksper‑
tyzy opłacalności i prognoz ekonomicznych, sporządzanie wyciągów
z kont‑prowadzone za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych,
call center obejmujące prowadzenie aktywnych kampanii marketin‑
gowych, usługi przetwarzania danych, 36 usługi finansowe i banko‑
we, bankowość elektroniczna, usługi bankomatowe, operacje ban‑
kowe, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, przeprowadzanie operacji
i rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajo‑
wych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi przekazów
pieniężnych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, emitowanie papierów wartościowych i obrót nimi,
prowadzenie kont depozytowych, papierów wartościowych, udostęp‑
nianie operacji finansowych za pośrednictwem bankomatów, wyda‑
wanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji
finansowych, usługi przekazu środków pieniężnych w obrocie mię‑
dzynarodowym, autoryzacja i rozliczanie transakcji bezgotówkowych,
e‑commerce i mobilnych, elektroniczne usługi bankowe, finansowe
i ubezpieczeniowe, zarządzanie sieciami bankomatów, usługi windy‑
kacji telefonicznej, usługi infolinii w dziedzinie bankowości i finansów,
42 usługi opracowania oprogramowania komputerowego w zakresie
dostarczania infrastruktury informatycznej, usługi najmu oprogra‑
mowania w systemie SPLA, usługi utrzymania i obsługi oprogramo‑
wania, gromadzenie na rzecz osób trzecich usług programistycznych
umożliwiające odbiorcom dogodne porównywanie i ich zakup, usługi
regionalnej obsługi informatycznej użytkowników, usługi instalacji
i wdrażania technologii IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworze‑
nia informatycznej bazy danych, witryn internetowych i innych źródeł
dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, dostarczanie narzę‑
dziowych programów wyszukujących do uzyskania informacji i da‑
nych w globalnej sieci komputerowej, projektowanie i wdrażanie dla
osób trzecich witryn internetowych oraz utrzymywanie tych witryn
dla osób trzecich w globalnej sieci komputerowej.

(111) 309534
(220) 2017 02 27
(210) 468137
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) IALBATROS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) iTracker
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób często po‑
dróżujących drogą powietrzną, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe bazy danych (po‑
zyskiwanie danych do-), systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, 42 oprogramowanie jako usłu‑
ga SaaS, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, kon‑
serwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogra‑
mowania komputerowego.
(111) 309535
(220) 2017 03 03
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 18
(732) WÓJCIK PIOTR, Kraków, PL.
(540) Polwater
(540)
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przetwarzania danych, aparatura do destylacji do celów naukowych,
urządzenia elektryczne do dozorowania, urządzenia do dozowania,
elektryczne urządzenia kontrolno‑sterujące, urządzenia i przyrządy
dla fizyki, induktory‑elektryczność, membrany do aparatury nauko‑
wej, omomierze‑omometry, płytki dla układów scalonych, przyrzą‑
dy pomiarowe, sprzęgacze jako urządzenia przetwarzające dane],
termometry nie do celów medycznych, urządzenia diagnostyczne
‑nie do celów medycznych, urządzenia do destylacji do badań labo‑
ratoryjnych, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do
pomiaru ciśnienia, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk
czasowych, urządzenia pomiarowe, wilgotnościomierze, wskaźniki
ciśnienia jako rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach,
wskaźniki ilości, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki temperatury,
wykrywacze jako detektory, wyłączniki samoczynne, zawory elek‑
tromagnetyczne jako przeliczniki, zawory elektromagnetyczne
[przełączniki elektromagnetyczne], zegary kontrolne jako czasomie‑
rze rejestrujące, 11 aparatura destylacyjna, autoklawy jako elektrycz‑
ne garnki ciśnieniowe, czyste komory jako instalacje sanitarne, apa‑
ratura do destylacji, kolumny destylacyjne, aparatura do dezynfekcji,
instalacje do dystrybucji wody, urządzenia do filtrowania akwariów,
filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do
wody pitnej, instalacje do schładzania wody, instalacje klimatyza‑
cyjne, instalacje wodociągowe, urządzenia do klimatyzacji, kolumny
destylacyjne, czyste komory jako instalacje sanitarne, krany, lampy
laboratoryjne, instalacje do odsalania wody morskiej, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, zawory regulujące
poziom w zbiornikach, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż
do celów leczniczych, przewody jako części instalacji sanitarnych, ar‑
matura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewo‑
dów wodnych lub gazowych, urządzenia i instalacje do zmiękczania
wody, aparatura i urządzenia do uzdatnianie wody, wężownice jako
części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych, arma‑
tura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń z wodą, instalacje do
uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrze‑
wacze wody jako aparatura, sterylizatory do wody, urządzenia do
filtrowania wody, urządzenia do ujęcia wody, zbiorniki ciśnieniowe
dla utrzymania wody pod ciśnieniem, wodociągowe instalacje, wy‑
mienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, zawory regulujące po‑
ziom w zbiornikach, zbiorniki ciśnieniowe wody, elektryczne żarniki
do lamp, 17 materiały filtracyjne jak półprodukty w postaci pianki lub
folii z tworzyw sztucznych, uszczelki do połączeń, przewody giętkie
niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, uszczelki do rur, zbrojenia
niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice syntetyczne
jako półprodukty, sztuczne żywice jako półprodukty, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, włókna z tworzyw sztucznych nie dla
włókiennictwa, uszczelki, uszczelki do rur, materiały uszczelniające,
substancje uszczelniające do połączeń, uszczelnienia wodoodpor‑
ne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych,
42 analizy wody, kontrola jakości, miernictwo jako pomiary, kalibro‑
wanie jako pomiary, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi pro‑
duktami dla osób trzecich.

(111) 309536
(220) 2017 03 17
(151) 2018 04 06
(441) 2017 05 22
(732) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) APTEKA Gemini
(540)

(210) 469027

(210) 468412

Kolor znaku: szary
(531) 26.01.01, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 1 woda destylowana, 9 częstotliwościomierze, czujni‑
ki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czytniki jako sprzęt

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgna‑
cji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty, dez‑
odoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do
pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony,
preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosme‑
tyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 produkty farma‑
ceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne do
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celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka‑
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy
do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniają‑
ce organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mi‑
neralne 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 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medycz‑
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, 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 motywa‑
cyjnych, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji
z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek,
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych
usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w za‑
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące
farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania
i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycz‑
nego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży
farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie uży‑
wania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze
w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące produktów farma‑
ceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług,
informacja o powyższych usługach.

(111) 309537
(220) 2017 11 06
(210) 478670
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) ETRANS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawor, PL.
(540) ETRANS SERWIS Sp. z o.o. Sp.K
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z następującymi
towarami: wózki widłowe, wózki platformowe, wózki paletowe, spy‑
charki, koparki, ładowarki, części zamienne i ogumienie dla powyż‑
szych urządzeń, 37 konserwacja i naprawy następujących urządzeń:
wózki widłowe, wózki platformowe, wózki paletowe, spycharki, ko‑
parki, ładowarki.
(111) 309538
(220) 2017 11 06
(210) 478671
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) TBM APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Otwock, PL.
(540) TBM
(540)

(531) 26.04.17, 27.05.01
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(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
zarządzanie mieszkaniami, reklamowanie nieruchomości mieszka‑
niowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomo‑
ści, 36 wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, administro‑
wanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościa‑
mi, planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie nie‑
ruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nie‑
ruchomości mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nierucho‑
mościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, agencje mieszkaniowe
[mieszkania], usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za
prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy‑
najmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kup‑
nem i sprzedażą budynków, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi,
37 remont nieruchomości, budowanie nieruchomości, konserwa‑
cja nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości [budownictwo], usługi generalnych wykonawców
budowlanych, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowla‑
ne i naprawy budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, budowa domów, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, 42 planowanie budowy
nieruchomości, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych.

(111) 309539
(220) 2017 11 06
(210) 478672
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) KRAJ RYSZARD FIRMA BUDOWLANO‑INŻYNIERYJNA
EKOFIBER‑KRAKÓW, Kraków, PL.; GĄSIORKIEWICZ STANISŁAW
FIRMA BUDOWLANO ‑INŻYNIERYJNA EKOFIBER‑KRAKÓW,
Kraków, PL.
(540) „Ekofiber‑Kraków”
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy‑
burzeniowe, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane
i naprawy budynków, usługi izolacyjne, izolowanie budynków, mon‑
taż izolacji do budynków, usługi drenażowe, nakładanie pokryć po‑
wierzchniowych, nakładanie farb ochronnych na budynki, nakłada‑
nie powłok na budynki, tynkowanie, uszczelnianie budynków, usługi
w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków,
izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 309540
(220) 2017 11 06
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) EA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) EA SYSTEMS
(540)

(210) 478677

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, jasnoszary, szary
(531) 27.05.01, 27.01.01, 29.01.15
(510), (511) 9 elektryczne pulpity sterownicze, elektryczne skrzynki
sterownicze, elektryczne tablice rozdzielcze, instalacje elektryczne,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemy‑
słowymi, instalacje elektrycznego okablowania, komputerowe urzą‑
dzenia sterujące, obwody sterownicze, okablowanie elektryczne,
oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie do ste‑
rowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie do sterowania
procesami, oprogramowanie przemysłowe, skrzynki przyłączeniowe
[elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, szafy rozdzielcze
[elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczne], tablice sterow‑
nicze [elektryczność], urządzenia do kontroli przebiegu procesów
technologicznych [elektroniczne], urządzenia zdalnego sterowania,
37 budowa zakładów przemysłowych, instalacja, konserwacja i na‑
prawa maszyn, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja syste‑
mów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych,
instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja urządzeń
elektrycznych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie
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i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja maszyn przemysło‑
wych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetle‑
niowych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicz‑
nych, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych,
naprawa maszyn przemysłowych, naprawa sprzętu elektrycznego,
naprawa urządzeń elektrycznych, renowacja instalacji przemysło‑
wych, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, układanie kabli,
układanie kabli naziemnych, układanie kabli ziemnych, usługi kon‑
serwacji maszyn, usługi układania przewodów elektrycznych, usłu‑
gi wykonawców instalacji elektrycznych, 42 badania przemysłowe
obiektów technicznych, doradztwo techniczne, projektowanie tech‑
niczne, projektowanie techniczne i doradztwo, studium wykonal‑
ności technicznej, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi projektowania
technicznego wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie in‑
żynierii elektrycznej, usługi w zakresie projektowania technicznego,
usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i ry‑
sunku technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem
projektowania technicznego.

(111) 309541
(220) 2017 11 07
(210) 478696
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 18
(732) KRAKOWSKIE FORUM KULTURY, Kraków, PL.
(540) Krakowskie Miniatury Teatralne
(510), (511) 41 wystawianie spektakli na żywo, organizowanie wido‑
wisk (impresariat).
(111) 309542
(220) 2017 11 08
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 18
(732) Hotels.com, LP, Dallas, US.
(540) Hotels.com Oczywisty wybór
(540)

(210) 478703

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, do żeglugi morskiej,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do waże‑
nia, pomiarowe, sygnalizacyjne, do sprawdzania (nadzorowania), do
ratownictwa i do nauczania, aparatura i urządzenia do przewodze‑
nia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, regulowania lub
sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia do nagrywa‑
nia, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe, płyty DVD
oraz inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do
urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, kalkulatory,
sprzęt do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie, ga‑
śnice, oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu do
informacji i dokonywania rezerwacji w dziedzinie podróży, transpor‑
tu, zakwaterowania oraz do programów lojalnościowych dla klientów
i programów premiujących klientów związanych z wcześniej wymie‑
nionymi dziedzinami, oprogramowanie komputerowe dla urządzeń
mobilnych do uzyskiwania dostępu do informacji i dokonywania
rezerwacji w dziedzinie podróży, transportu, zakwaterowania oraz
do programów lojalnościowych dla klientów i programów premiu‑
jących klientów związanych z wcześniej wymienionymi dziedzina‑
mi, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży i usługi biur podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji
transportu oraz dostarczanie informacji dotyczących podróży i do‑
starczanie informacji o podróży przez sieci komputerowe, globalne
sieci komunikacyjne i sieci komórkowe, obsługa klienta, mianowicie
dostarczanie potwierdzeń rezerwacji transportu za pośrednictwem
poczty elektronicznej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, usługi agencji turystycznych, a mia‑
nowicie dokonywanie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego,
udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowa‑
nia, dokonywanie rezerwacji tymczasowego zakwaterowania oraz
dostarczanie informacji o zakwaterowaniu przez sieci komputerowe,
globalne sieci komunikacji komputerowej i sieci komórkowe, obsłu‑
ga klienta, mianowicie potwierdzanie rezerwacji zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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(111) 309543
(220) 2017 11 08
(210) 478706
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) SINUHERB
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, wyroby medyczne w postaci sprayu do celów leczniczych, wy‑
roby medyczne w postaci aerozolu do celów medycznych, krople,
ekstrakty do celów farmaceutycznych, preparaty lecznicze, leki po‑
mocnicze, leki wzmacniające, leki ziołowe, preparaty chemiczne do
celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kap‑
sułki z opłatków farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla lu‑
dzi, maści do celów farmaceutycznych napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych,
tabletki do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycz‑
nych, suplementy diety.
(111) 309544
(220) 2017 11 08
(210) 478710
(151) 2018 04 23
(441) 2017 12 27
(732) ZGAJEWSKI WOJCIECH PHU INCOMED, Piaseczno, PL.
(540) INCOMED
(510), (511) 5 wchłaniające artykuły higieniczne, podpaski, podkłady
higieniczne dla ludzi, podkłady chłonne dla zwierząt, wkładki lakta‑
cyjne dla karmiących matek, wkłady chłonne dla osób cierpiących na
inkontynencję, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków sanitar‑
nych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurto‑
wa artykułów dla zwierząt domowych.
(111) 309545
(220) 2017 11 08
(151) 2018 04 23
(441) 2017 12 27
(732) RADIX‑BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ, Rotmanka, PL.
(540) Trikasy
(540)

(210) 478712

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 chipsy [produkty zbożowe], przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie ryżu.
(111) 309546
(220) 2017 11 08
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) ŻYTOMIRSKA EWA, Warszawa, PL.
(540) NOMEN OMEN WOMEN
(540)

(210) 478713

(531) 27.05.01, 27.01.06
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, 24 tkaniny, 25 odzież.
(111) 309547
(220) 2017 11 08
(210) 478715
(151) 2018 04 23
(441) 2017 12 27
(732) POMONA COMPANY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów, PL.
(540) PRZYPRAWY ZDROWIA
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(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce i warzywa, mieszanki owoców
i warzyw suszonych, mikronizowane owoce i warzywa.
(111) 309548
(220) 2017 11 08
(210) 478716
(151) 2018 04 23
(441) 2017 12 27
(732) URSAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) URSA GO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 oprogramowanie komputerowe dla zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą, audyty, opracowywanie audytów i ekspertyz
operacyjnych efektywności działania przedsiębiorstw.
(111) 309549
(220) 2017 11 08
(210) 478717
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) STANIECKI KSAWERY PANDA, Warszawa, PL.
(540) NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE Zapiekanki u Pandy
(540)
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 17 taśmy maskujące, izolacyjne, uszczelniające, wodood‑
porne klejące, elektroizolacyjne, taśmy łączeniowe do płyt gipsowo
‑kartonowych, 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 309552
(220) 2017 11 08
(210) 478720
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Connect
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 17 taśmy maskujące, izolacyjne, uszczelniające, wodood‑
porne klejące, elektroizolacyjne, taśmy łączeniowe do płyt gipsowo
‑kartonowych, 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 309553
(220) 2017 11 08
(210) 478724
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo, PL.
(540) AuriCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i leki weterynaryjne.
(111) 309554
(220) 2017 11 09
(210) 478753
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, PL.
(540) KrakauerLand MŁODA GĘŚ Z PODROBAMI KLASA A GŁĘBOKO
MROŻONA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 03.01.15, 03.01.16, 26.01.15, 01.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 pieczywo, zapiekanki.
(111) 309550
(220) 2017 11 08
(210) 478718
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) URSAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) URSA GO BIUROWE REWOLUCJE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.05.18, 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 szkolenia pracowników w związku z obsługą biura,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia zawodowego pracowni‑
ków.
(111) 309551
(220) 2017 11 08
(210) 478719
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Comfort

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czerwony, jasnozielony,
pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 06.19.05, 06.19.13, 03.07.06, 09.01.10, 27.05.01, 24.01.05,
29.01.15
(510), (511) 29 gęsi tuszki, gęsi świeże, gęsi mrożone, podroby i wy‑
roby mięsne z gęsi, pasztet z wątróbek gęsich, przetwory z mięsa gę‑
siego, tuszki drobiowe, mięso drobiowe, wędliny drobiowe, wyroby
garmażeryjne z mięsa drobiowego, mrożonki drobiowe, podroby
drobiowe, konserwy drobiowe, buliony drobiowe, 35 usługi sprzeda‑
ży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu
internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej, następujących towa‑
rów: gęsi tuszki, gęsi świeże, gęsi mrożone, podroby i wyroby mięsne
z gęsi, pasztet z wątróbek gęsich, przetwory z mięsa gęsiego, tuszki
drobiowe, mięso drobiowe, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne
z mięsa drobiowego, mrożonki drobiowe, podroby drobiowe, kon‑
serwy drobiowe, buliony drobiowe.
(111) 309555
(151) 2018 04 10

(220) 2017 11 09
(441) 2017 12 27

(210) 478754
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(732) CZARNY GROŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzyki, PL.
(540) TURLANIEC
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, mięsne (ekstrakty-),
przetworzone produkty mięsne, kiełbasy, mięso i wędliny, szynka,
bekon, kaszanka, wieprzowina, delikatesy mięsne, pokryte ciastem,
produkty mięsne, hamburgery, ekstrakty warzywne, owoce i wa‑
rzywa konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, jaja, produkty
nabiałowe, ser, ser owczy, ser wędzony, przekąski na bazie sera, ser
w postaci dipów, przekąski z wyżej wymienionych, potrawy gotowe
mięsne lub warzywne, 30 kanapki, zawijane kanapki, bułki, chleb,
precelki, przekąski, opiekane kanapki, opiekane kanapki z serem
i z szynką, 43 usługi restauracyjne, cateringowe i kawiarniane, usługi
restauracji fast‑food, usługi restauracji hot‑dogów, bary przekąsko‑
we, bary bistro, kantyny i bary szybkiej obsługi jako punkty sprze‑
daży posiłków, restauracje do szybkiej i stałej obsługi (snack bar),
restauracje samoobsługowe.
(111) 309556
(220) 2017 11 09
(210) 478759
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) LIVISLIM
(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) 309557
(220) 2017 11 09
(210) 478767
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) PUZYREWSKI PIOTR BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI,
Gdańsk, PL.
(540) BKP KONSTRUKTORZY
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(510), (511) 42 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania kon‑
strukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi
projektowania konstrukcji tymczasowych, przegląd wadliwych
konstrukcji, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego,
usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji podwodnych, projektowa‑
nie konstrukcji, rysowanie konstrukcji, projektowanie działań zarad‑
czych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie budow‑
lane, projektowanie budowli lądowych i wodnych, opracowywanie
projektów technicznych do projektów budowlanych, opracowywa‑
nie projektów budowlanych, analiza zachowania konstrukcji budyn‑
ków, analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, bada‑
nia dotyczące budynków, kontrola jakości ukończonych budynków,
ekspertyzy budowlane.

(111) 309558
(220) 2017 11 09
(210) 478771
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) SAMOŁYK DOMINIKA, KURZYK MATEUSZ FOODLUV SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź, PL.
(540) PHOSHOP
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.03.05, 11.03.10, 11.03.20, 11.01.06,
08.07.03, 26.01.03, 26.11.03
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi (snack
bary), kafeterie (bufety), kawiarnie, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami, transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe.
(111) 309559
(220) 2017 11 09
(210) 478779
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) t Warszawski Transport Publiczny
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.
(111) 309560
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) VENIX 33
(540)

(210) 478780

(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
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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) 309561
(220) 2017 11 16
(210) 479036
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Qlips
(510), (511) 36 usługi płatnicze, usługi w zakresie pośrednictwa
płatniczego dla osób trzecich, usługi w zakresie operacji rozliczenio‑
wych i finansowych wykonywanych elektronicznie, usługi w zakresie
przekazywania i realizacji instrukcji płatniczych, usługi w zakresie
dystrybucji i realizacji płatności za pośrednictwem systemu rozlicze‑
niowego, usługi w zakresie prowadzenia platformy elektronicznej
służącej do realizacji płatności w tym płatności za faktury, prowa‑
dzenia rozliczeń finansowych i obsługi rozliczeń, 38 usługi w zakre‑
sie elektronicznego przesyłania danych w tym danych finansowych,
płatności, rozliczeń i faktur, usługi w zakresie elektronicznej wymiany
dokumentów, w tym dokumentów finansowych, płatności, rozliczeń
i faktur, usługi w zakresie udostępniania za pośrednictwem Interne‑
tu programów i aplikacji komputerowych do rozliczeń finansowych
i zarządzania dokumentami, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do baz danych w dziedzinie rozliczeń, księgowości i finansów, usługi
łączności elektronicznej związane z prowadzeniem transakcji pomię‑
dzy uczestnikami systemu rozliczeń płatności, usługi w zakresie pro‑
wadzenia platformy komunikacyjnej między uczestnikami systemu
rozliczeń płatności, usługi w zakresie przydzielania i utrzymywania
dostępu dla uczestników systemu rozliczeń płatności.
(111) 309562
(220) 2017 11 09
(210) 478781
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) t
(540)
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(111) 309563
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) BILOB MAX
(540)

(210) 478783

(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) 309564
(220) 2017 11 09
(210) 478785
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) t
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.01
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.
(531) 04.02.11, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.

(111) 309565
(151) 2018 04 10

(220) 2017 11 09
(441) 2017 12 27

(210) 478786
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(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) RELINUM
(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) 309566
(220) 2017 11 09
(210) 478795
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) HYDROSLIM
(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
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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) 309567
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) WINTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duszniki Zdrój, PL.
(540) WINTERPOL www.winterpol.eu
(540)

(210) 478796

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 01.03.06, 06.01.02, 06.01.04, 06.03.13, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 12 wyciągi narciarskie, instalacje transportujące [wyciągi
narciarskie], orczyki do wyciągów orczykowych, 41 szkoły narciar‑
skie, udostępnianie stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu nar‑
ciarskiego, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi szkole‑
niowe w dziedzinie narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu
narciarskiego, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby nar‑
ciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, 43 usługi
hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezer‑
wacja zakwaterowania hotelowego, usługi restauracji hotelowych,
usługi hoteli i moteli, usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz‑
ne, pensjonaty, domy gościnne, usługi restauracyjne, restauracje
z grillem, usługi restauracji hotelowych, restauracje dla turystów.
(111) 309568
(220) 2017 11 09
(210) 478797
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) WINTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duszniki Zdrój, PL.
(540) WINTERPOL
(510), (511) 12 wyciągi narciarskie, instalacje transportujące [wyciągi
narciarskie], orczyki do wyciągów orczykowych, 41 szkoły narciar‑
skie, udostępnianie stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu nar‑
ciarskiego, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi szkole‑
niowe w dziedzinie narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu
narciarskiego, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby nar‑
ciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, 43 usługi
hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezer‑
wacja zakwaterowania hotelowego, usługi restauracji hotelowych,
usługi hoteli i moteli, usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz‑
ne, pensjonaty, domy gościnne, usługi restauracyjne, restauracje
z grillem, usługi restauracji hotelowych, restauracje dla turystów.
(111) 309569
(151) 2018 04 06

(220) 2017 11 09
(441) 2017 12 18

(210) 478800
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(732) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Arkana Reti Fusion
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, balsamy do ce‑
lów kosmetycznych.
(111) 309570
(220) 2016 10 07
(210) 462448
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) TRAGAR TRĄBKA SPÓŁKA JAWNA, Zebrzydowice, PL.
(540) MEYERHOFF
(540)

(531) 01.15.11, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 21 czajniki z gwizdkiem, czajniki nieelektryczne, po‑
dwójne garnki do gotowania na parze, garnki i rondle kuchenne
[nieelektryczne], rondle ceramiczne, garnki kuchenne [komplety],
garnki ceramiczne, garnki i rondle do gotowania mleka, kubki, pa‑
rowary nieelektryczne, garnki ciśnieniowe, szybkowary nieelektrycz‑
ne, pokrywki do garnków, podkładki pod garnki, patelnie, frytowni‑
ce nieelektryczne, żeliwne kociołki z pokrywą, termosy, młynki do
pieprzu‑ręczne, nieelektryczne młynki kuchenne, prasy do czosnku,
przybory kuchenne, wiaderka do kostek lodu, wyciskacze do owo‑
ców nieelektryczne (sokowniki), przesiewacze i sita, sitka kuchenne,
cedzaki, naczynia do pieczenia [brytfanny], suszarki‑ociekacze do
naczyń, serwetniki, kosze na śmieci, suszarki do bielizny.
(111) 309571
(220) 2016 07 29
(151) 2017 02 21
(441) 2016 10 24
(732) ALLVERNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MAKS
(540)

(210) 459755

Kolor znaku: ciemnoszary, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla mężczyzn, środki kosme‑
tyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty
i olejki aromatyczne, balsamy, chusteczki nasączane płynami kosme‑
tycznymi, preparaty do depilacji, dezodoranty, dezodoranty dla męż‑
czyzn, preparaty do golenia, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, wody kolońskie, maseczki kosmetyczne, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, zestawy kosme‑
tyków dla mężczyzn, kremy kosmetyczne, kremy do golenia, kremy
do twarzy, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski
do włosów, maseczki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych,
mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające
od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, pre‑
paraty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do ukła‑
dania włosów, pianki do układania włosów, pianki do golenia, lakiery
do utrwalania fryzury, produkty perfumeryjne, produkty perfume‑
ryjne dla mężczyzn, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosme‑
tyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, prepa‑
raty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, prepa‑
raty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do
pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów,
preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, sole ką‑
pielowe, szampony, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe
odświeżające powietrze, produkty toaletowe, wody toaletowe, wody
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toaletowe dla mężczyzn, olejki toaletowe, przybory toaletowe, waci‑
ki, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata do celów kosme‑
tycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele
do włosów, żele do masażu, żele do golenia, preparaty kosmetyczne
do masażu, olejki do masażu, oliwki do masażu, 5 środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, plastry, materiały opatrun‑
kowe, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych,
aerozole chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, balsamy do
celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, preparaty balsamiczne
i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, guma do żucia do celów
leczniczych, maści do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, ole‑
jek kamforowy do celów medycznych, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do ką‑
pieli, sole do kąpieli mineralnych, napoje lecznicze, nalewki dla celów
leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla ce‑
lów leczniczych, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, pre‑
paraty witaminowe, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych,
środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne
dla celów higienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów me‑
dycznych, syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające
odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, żele do masażu
do celów medycznych, preparaty do masażu do celów medycznych,
olejki do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu do celów
medycznych.

(111) 309572
(220) 2016 06 01
(210) 457200
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Warszawa, PL.
(540) PAIA
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacie
do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne niż do
użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do ce‑
lów medycznych lub weterynaryjnych], środki chemiczne do ochrony
roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpa‑
sożytnicze], środki do ochrony nasion, 5 pestycydy, preparaty che‑
miczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcza, środki chwa‑
stobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy,
herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin,
pasze, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar‑
ketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej za
pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyj‑
nych, udostępnianie przestrzeni reklamowej, w czasopismach, ga‑
zetach i magazynach, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), publikowanie elektronicz‑
ne, publikowanie materiałów drukowanych, udostępnianie publikacji
elektronicznych, 42 certyfikacja [kontrola jakości], usługi testowania
w celu certyfikacji jakości lub standardów, badania dotyczące ochrony
środowiska, badania środowiska, usługi analizy gleby, usługi w zakre‑
sie testowania gleby, badania i analizy naukowe, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, usłu‑
gi badawcze w zakresie rolnictwa, przeprowadzanie testów w zakresie
rolnictwa, publikowanie informacji naukowych, hosting portali inter‑
netowych, programowanie oprogramowania do portali interneto‑
wych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie
portali sieciowych, hosting stron internetowych, projektowanie i opra‑
cowywanie stron internetowych, projektowanie i tworzenie witryn
internetowych dla osób trzecich, 44 usługi doradcze i konsultacyjne
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, uprawa roślin, usługi do‑
radcze związane z uprawą roślin.
(111) 309573
(220) 2016 12 12
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 20
(732) TEKTON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) TEKTON PROPERTY

(210) 463753

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące dzia‑
łalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, badania
w zakresie biznesu, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro‑
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekono‑
miczne prognozy, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządza‑
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi w zakresie porównywania cen, 36 administrowanie
nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa‑
mi, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa
nieruchomości, zarządzanie finansami, wycena finansowa, operacje fi‑
nansowe, usługi finansowe, fundusze inwestycyjne, inwestycje kapitało‑
we, kredytowanie pod zastaw, kredyty ratalne, lokaty kapitału, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieru‑
chomościami, pośrednictwo w nieruchomościach, dzierżawa nierucho‑
mości, wycena nieruchomości, operacje bankowe, operacje finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, wynajmowanie
nieruchomości, usługi powiernicze.
(111) 309574
(220) 2016 12 12
(210) 465107
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 13
(732) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOLNEJ WISŁY, Gruczno, PL.
(540) FESTIWAL SMAKU
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,dy‑
strybucja materiałów reklamowych w szczególności próbek, druków,
prospektów i broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, or‑
ganizowanie: wystaw, targów i festiwali w celach handlowych i rekla‑
mowych w połączeniu z degustacją smakową wyrobów konsumpcyj‑
nych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży w tym dla osób trzecich, reklama: radiowa,telewizyjna i pra‑
sowa oraz za pośrednictwem sieci komputerowej‑Internetu, wynaj‑
mowanie powierzchni na cele wystawowe i reklamowe, publikowanie
tekstów reklamowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, 45 pomoc formalno
‑prawna odnośnie stosowania i przestrzegania obowiązujących prze‑
pisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
(111) 309575
(220) 2017 05 16
(210) 469579
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) PUJSZO MARIUSZ, PUJSZO CONSUELLA EXCELLENT EVENTS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) LBY LUXURY BRAND OF THE YEAR
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, szary, ciemnoszary, biały
(531) 17.02.02, 29.01.13, 26.04.03, 26.13.25, 26.01.01
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(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych i agencji informacji
handlowej, aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych
bazach danych, badań biznesowych, badań dotyczących działalno‑
ści gospodarczej, badań rynku i opinii publicznej, usługi doradztwa
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, w zakresie organizacji działal‑
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie infor‑
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi im‑
presariatu w działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, usługi organizacji pokazów mody w celach promocyj‑
nych, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, działalność w zakresie pre‑
zentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcji filmów reklamowych, produkcji programów typu teleza‑
kupy, produkcji programów związanych z telezakupami, projektowa‑
nia materiałów reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kon‑
gresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warszta‑
tów szkoleniowych, organizowanie konkursów w ramach wydarzeń
rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, pisanie pio‑
senek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć rozrywkowych, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedsta‑
wień teatralnych, publikowanie książek, publikowanie on‑line elek‑
tronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, rezerwowanie
miejsc na pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, wystawianie spek‑
takli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, usługi w zakresie
komponowania muzyki, usługi w zakresie opracowania graficzne‑
go, innego niż do celów reklamowych, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, usługi związane z dyskotekami, usługi rozrywkowe, usługi
studia nagrań.

(111) 309576
(220) 2017 03 31
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) SOŁTYS PIOTR, Warszawa, PL.
(540) VANTIS HOLDING
(540)

(210) 469807

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.03.04, 26.11.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public
relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie re‑
klamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynaj‑
mowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej prze‑
strzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie mate‑
riałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, re‑
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocz‑
towa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygoto‑
wywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynaj‑
mowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, sekretarskie usługi, usługi przypo‑
minania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami re‑
fundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojal‑
ności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
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dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotoko‑
piarek transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, importowo
‑eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycz‑
nej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie pro‑
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie tar‑
gów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trze‑
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturo‑
wanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podat‑
kowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje
informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradz‑
two biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów,
analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie platformy interne‑
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja
o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działal‑
nością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary
i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodar‑
czą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usłu‑
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w za‑
kresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy‑
słowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności go‑
spodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualiza‑
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach kompu‑
terowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promo‑
cji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodar‑
czej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, bada‑
nia opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj‑
nych dla osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi
biura pośrednictwa pracy, przeprowadzanie testów psychologicz‑
nych w celu selekcji personelu, opracowywanie CV dla osób trzecich,
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, przygotowywanie li‑
sty płac, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefonicz‑
ne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 41 kształce‑
nie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie: forów edu‑
kacyjnych z udziałem osób, konferencji, kolokwiów, kongresów, se‑
minariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów edu‑
kacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako
impresariat, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwo‑
wanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozryw‑
ka], usługi artystów estradowych, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania
w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, usługi klubo‑
we w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, usługi roz‑
rywkowe w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dysko‑
tekami, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń
fizycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
usługi fotograficzne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofil‑
mów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla‑
mowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyj‑
ne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi poka‑
zów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie,
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usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypo‑
życzanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wy‑
pożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetle‑
niowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypo‑
życzanie dekoracji teatralnych, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udo‑
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostęp‑
nianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wynajmo‑
wanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wynajem
urządzeń do gier, 42 realizowanie projektów jako usługi projektowa‑
nia inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem oraz
inne niż projektowanie ogrodów, usługi konsultacyjne dotyczące ar‑
chitektury, badania naukowe, prace badawczo‑rozwojowe nad no‑
wymi produktami dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, badania techniczne, kontrola jakości, wzornictwo prze‑
mysłowe, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], opracowywanie pro‑
jektów technicznych, projektowanie opakowań, usługi graficzne,
projektowanie mody, kalibrowanie [pomiary], miernictwo, aktualizo‑
wanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów kompu‑
terowych, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skano‑
wanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dzie‑
dzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie opro‑
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kom‑
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konser‑
wacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputero‑
wych i danych inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie syste‑
mów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie syste‑
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych kompute‑
rowych, powielanie programów komputerowych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, projektowanie opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie systemów komputero‑
wych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projekto‑
wanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii da‑
nych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek in‑
ternetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero‑
wej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfro‑
wania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompute‑
rów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 309577
(220) 2017 03 31
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) SOŁTYS PIOTR, Warszawa, PL.
(540) EDUNEO
(540)

(210) 469823

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, zielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public
relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie re‑
klamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów re‑
klamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszyst‑
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kich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni,
wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż
próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewi‑
zyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama bill‑
boardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam pra‑
sowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie maszyn
i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna firm na zle‑
cenie, sekretarskie usługi, usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, ma‑
szynopisanie, wynajem fotokopiarek transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, importowo‑eksportowe agencje, usługi impresariów
w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyj‑
nych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezen‑
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, orga‑
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywa‑
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię‑
biorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie
zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsour‑
cing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen,
analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie platfor‑
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, nego‑
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, infor‑
macja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie
działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na
towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospo‑
darczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozy‑
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja da‑
nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, opty‑
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi me‑
nedżerskie dla sportowców, usługi biura pośrednictwa pracy, przepro‑
wadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, opraco‑
wywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób
trzecich, przygotowywanie listy płac, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy kore‑
spondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadze‑
nie: forów edukacyjnych z udziałem osób, konferencji, kolokwiów,
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie kon‑
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk
jako impresariat, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w ce‑
lach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w ce‑
lach rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezer‑
wowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja o edukacji, infor‑
macja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi na‑
uczania w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, usługi
klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, usługi
rozrywkowe w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dys‑
kotekami, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycz‑
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nych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publiko‑
wanie książek, publikowanie on
‑line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usłu‑
gi fotograficzne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, pro‑
dukcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych, wystawia‑
nie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, pisanie sce‑
nariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, redago‑
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi
rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmo‑
wych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie, usługi rozryw‑
kowe, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego, wypożyczanie
filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magne‑
towidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie taśm wideo, wynajem urządzeń kinematogra‑
ficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral‑
nych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatral‑
nych, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do
pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie
do pobrania, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do
celów reklamowych, usługi gier oferowane w systemie on‑line za po‑
średnictwem sieci komputerowej, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie
stadionów, wynajem urządzeń do gier, 42 realizowanie projektów jako
usługi projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, mar‑
ketingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, badania naukowe, prace badawczo‑rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzi‑
nie technologii, badania techniczne, kontrola jakości, wzornictwo prze‑
mysłowe, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], opracowywanie projek‑
tów technicznych, projektowanie opakowań, usługi graficzne,
projektowanie mody, kalibrowanie [pomiary], miernictwo, aktualizowa‑
nie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputero‑
wych, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie‑
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradz‑
two w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic‑
twem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron interneto‑
wych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja opro‑
gramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na
formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych
inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero‑
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero‑
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, po‑
wielanie programów komputerowych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przecho‑
wywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indek‑
sów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi do‑
radcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrz‑
nych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w za‑
kresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do
przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożycza‑
nie oprogramowania komputerowego.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: biały, szary, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoran‑
ty, 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 perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami ko‑
smetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sa‑
nitarne, środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weteryna‑
ryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo‑
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fun‑
gicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomaga‑
jące 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 wspoma‑
ganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczni‑
czych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki leczni‑
cze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 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, preparaty diagnostyczne do
celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medycz‑
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia‑
łalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego związane
z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów
detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty
do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceu‑
tycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla
zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzę‑
tu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością
gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycz‑
nych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usłu‑
gi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, usłu‑
gi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora
farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie
używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi dorad‑
cze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące produktów far‑
maceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyj‑
ne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług,
informacja o powyższych usługach.
(111) 309579
(220) 2017 03 17
(151) 2018 04 06
(441) 2017 05 22
(732) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) APTEKA Gemini
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 24.13.23, 24.13.24, 24.13.25, 27.05.12, 29.01.12

(210) 469029
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(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‑
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) 309580
(220) 2017 03 17
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(732) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) APTEKA Gemini
(540)

(210) 469044

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(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,
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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‑
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) 309581
(220) 2017 04 15
(210) 470544
(151) 2018 04 12
(441) 2017 09 18
(732) Mentawai Ltd, Londyn, GB.
(540) SHORADO
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szla‑
chetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, wyroby ju‑
bilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chro‑
nometryczne, amulety [biżuteria], biżuteria, biżuteria komórkowa,
biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], bransolet‑
ki [biżuteria], bransoletki do zegarków, breloczki [biżuteria], brelocz‑
ki do kluczy ozdobne, broszki [biżuteria], drut z metali szlachetnych
[biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali
szlachetnych, ozdoby z gagatu, kamienie jubilerskie, kamienie pół‑
szlachetne, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, kolczyki, ko‑
raliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki [biżuteria], spinki do krawatów,
szpilki do krawatów, łańcuszki do zegarków, spinki do mankietów,
medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone
lub półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici ze złota [biżuteria],
nici z metali szlachetnych [biżuteria], obrączki [biżuteria], odznaki
z metali szlachetnych, pierścionki [biżuteria], srebrne nici [biżuteria],
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ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, szpilki ozdobne, zawieszki
[biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby z bursztynu, ozdoby z kości
słoniowej, perły [biżuteria], szpilki [biżuteria], biżuteria nieszlachet‑
na, biżuteria sportowa, biżuteria surfingowa, biżuteria sztuczna, bi‑
żuteria skórzana, metalowe ozdoby ciała, gadżety ozdobne do ciała,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa, odzież rekre‑
acyjna, odzież surfingowa, odzież do rugby, odzież do sztuk walki,
odzież do sportów wodnych, odzież narciarska, odzież do sportów
zimowych, stroje sportowe, garderoba sportowa, antypoślizgowe
przybory do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bie‑
lizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, kombinezony, buty,
buty sportowe, buty narciarskie, chusty, fulardy, czapki [nakrycia gło‑
wy], czepki kąpielowe, długie luźne stroje, dzianina [odzież], dżerseje
[ubrania], getry, getry [ochraniacze] zakładane na buty, kamasze, ka‑
mizelki, kaptury [odzież], kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze
[odzież], kołnierzyki, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe
dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krót‑
kimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki [odzież], kurtki z kap‑
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, mankiety
[ubranie], mufki [odzież], napierśniki, plastrony [koszule], nauszniki
[odzież], okucia metalowe do obuwia, obuwie gimnastyczne, obu‑
wie plażowe, ocieplacze, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie
[odzież], opaski na głowę, osłony, daszki do czapek, czapki z dasz‑
kiem, paski [odzież], peleryny, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podko‑
szulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki
[elementy ubrań], potniki, półbuty, pulowery, rajstopy, rękawiczki
[odzież], rękawice narciarskie, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki,
skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico‑spodenki, sukienki,
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, slipy, bokserki, spodnie,
swetry, szaliki, szelki, trykoty [ubrania], T‑shirty, odzież surfingowa,
odzież do kitesurfingu, odzież narciarska, odzież do snowboardingu,
odzież do wakeboardingu, odzież do sportów wyczynowych, odzież
do sportów ekstremalnych, odzież do parkour, 28 gry i zabawki, ar‑
tykuły sportowe i gimnastyczne, urządzenia rozrywkowe i do gier do
użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, sprzęt wędkarski,
sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, bodyboard, buty łyż‑
wiarskie z przymocowanymi łyżwami, deski do paddieboardingu, de‑
ski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, drony (zabawki): dyski
latające, dyski sportowe, ekrany maskujące [artykuły sportowe], eks‑
pandery [ćwiczenia], gry planszowe, gry przenośne z wyświetlacza‑
mi ciekłokrystalicznymi, hantle, kapoki do pływania, kije do gier, kije
do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, krawędzie nart, lotnie, łuki
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, maszty do desek windsurfingowych,
maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, naciągi do rakiet, nagolenni‑
ki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty
skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze
na łokcie [artykuły sportowe], paralotnie, pasy do pływania, pasy
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki do gier, piłki do
gier i zabaw, płetwy do pływania, pokrycie ślizgów nart, przybory
do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety
śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla
pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice golfowe, siat‑
ki do sportów, smycze do desek surfingowych, sprzęt do gier wideo,
stacjonarne rowery treningowe, suspensoria dla sportowców, tarcze
strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty
i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trapezy [uprząż] do
desek windsurfingowych, uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier,
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt do
wspinaczki górskiej], wąskie kajaki do surfski, wiązania do nart, wor‑
ki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki, akcesoria do różnych
gier i dyscyplin sportowych, wyposażenie niezbędne do uprawiania
różnych gier i dyscyplin sportowych, rękawice do krykieta, rękawice
dla bramkarzy, rękawice do sportów wodnych, rękawice do sportów
zimowych, rękawice rowerowe, rękawice do sportów siłowych, ręka‑
wice do różnych sztuk walki, rękawice do gimnastyki, deski do kite‑
surfingu, deski do windsurfingu, deski do wakeboardingu, deski do
snowboardingu, deski narciarskie, akcesoria do sportów wodnych,
akcesoria do sportów zimowych, akcesoria do surfingu, akcesoria do
kitesurfingu, akcesoria do windsurfingu, akcesoria do wakeboardin‑
gu, akcesoria do snowboardingu, akcesoria do narciarstwa, akcesoria
do sportów walki, kije narciarskie, kije do baseballa, kije do krykieta,
kije do baseballa, piłki do rugby, piłki do futbolu amerykańskiego,
piłki do piłki nożnej, piłki do water polo, piłki golfowe, piłki do kry‑
kieta, piłki do baseballa, stacje gimnastyczne, układy drążków i po‑
ręczy do ćwiczeń, stacje akrobatyczne, kółka i taśmy gimnastyczne,
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gumy treningowe, maty treningowe, akcesoria do parkour, akcesoria
pływające do sportów wodnych, akcesoria treningowe, longboardy,
rolki skate, kajaki, bieżnie treningowe, bieżnie cardio, kijki do nordic
walking, akcesoria do nordic walking.

(111) 309582
(220) 2017 04 25
(210) 470881
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 11
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PSORITOPIL
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty takie jak nielecznicze
pasty do zębów, pasty wybielające do zębów, proszek do zębów
w formie pasty, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli,
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki
do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony,
preparaty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, ma‑
seczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depila‑
cji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, pre‑
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
środki czyszczące.
(111) 309583
(220) 2017 05 15
(210) 471640
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) DUUUŻE PUZZLE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy
(531) 21.01.14, 21.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 mapy, w tym mapy edukacyjne do układania
z puzzli, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały edukacyjne
z papieru, kartonu i tektury, modele trójwymiarowe z kartonu
lub tektury do celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle 3D, gry
‑ łamigłówki, gry planszowe, gry logiczne, karty do gry, układan‑
ki, układanki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, w tym do
układania z puzzli, zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci,
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania z elemen‑
tów, 35 sprzedaż map, w tym map edukacyjnych do układania
z puzzli, komiksów, książeczek edukacyjnych, materiałów edu‑
kacyjnych z papieru, kartonu i tektury, pudełek kartonowych,
sprzedaż puzzli, puzzli 3D, gier‑łamigłówek, gier planszowych,
gier logicznych, kart do gry, układanek, układanek edukacyj‑
nych, mat edukacyjnych dla dzieci, w tym do układania z puzzli,
modeli edukacyjnych do składania z elementów, zabawek w po‑
staci miarek wzrostu dla dzieci, sprzedaż artykułów dla dzieci,
w tym odzieży, nakryć głowy, obuwia, toreb i torebek, usługi
reklamowe i marketingowe, prezentowanie produktów w celu
sprzedaży, wystawy handlowe, usługi organizacji wystaw i tar‑
gów w celach handlowych i reklamowych.
(111) 309584
(220) 2017 05 24
(210) 472044
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 11
(732) CEZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) CEZOS
(510), (511) 6 profile aluminiowe, 9 elektroniczne sterowniki do lamp
i opraw oświetleniowych, 11 urządzenia oświetleniowe LED, oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, moduły LED jako urządzenia do
oświetlenia, .
(111) 309585
(220) 2017 05 30
(210) 472346
(151) 2018 04 30
(441) 2017 10 30
(732) ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zapora, PL.
(540) ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF

Nr 8/2018

(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.15, 26.01.18, 01.15.24,
06.03.12, 03.09.01
(510), (511) 29 filety rybne, ikra rybia przetworzona, kawior, konser‑
wowane ryby, konserwy rybne, potrawy z ryb do spożycia przez lu‑
dzi, ryby, żywność przygotowywana z ryb, 31 ikra rybia, ryby żywe,
41 usługi związane z organizacją wypoczynku.
(111) 309586
(220) 2017 06 16
(210) 472989
(151) 2018 04 19
(441) 2017 08 28
(732) FUNDACJA ZASKOCZENI WIEKIEM, Michałów‑Reginów, PL.
(540) fundacja zaskoczeni wiekiem spacer po zdrowie
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja i usługi w zakresie zajęć z kultury fizycz‑
nej, usługi poprawiania kondycji fizycznej w klubach zdrowia, usługi
organizowania warsztatów z różnych dziedzin sportu, w tym nordic
walking, usługi organizowania zajęć dla osób przewlekle chorych,
zwłaszcza organizowanie fitnessu medycznego, w tym dla kobiet
w ciąży, organizacja zajęć na urządzeniach sportowych, instruktaż
ćwiczeń gimnastycznych, wypożyczanie sprzętu sportowego, orga‑
nizowanie obozów sportowych, zawodów sportowych, organizowa‑
nie usług rozrywkowo‑zabawowych na obozach wakacyjnych, usłu‑
gi edukacyjne, usługi nauczania o zdrowiu, informacja o rekreacji,
informacja o edukacji, usługi związane z organizacją wypoczynku,
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sym‑
pozjów i zjazdów, wydawanie i publikowanie książek, wydawnictw
periodycznych i czasopism, 44 poradnictwo z zakresu medycyny,
poradnictwo z zakresu medycyny naturalnej, poradnictwo z zakresu
farmacji, poradnictwo z zakresu dietetyki i suplementacji, informa‑
cja i doradztwo dotyczące pielęgnacji zdrowia i urody, poradnictwo
z zakresu kosmetyki.
(111) 309587
(220) 2017 06 21
(210) 473181
(151) 2018 04 12
(441) 2017 08 28
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ColoFibrin
(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) 309588
(220) 2017 06 22
(210) 473206
(151) 2018 04 19
(441) 2017 08 21
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HASCOVIR CONTROL
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, suplementy
diety, preparaty lecznicze.
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(111) 309589
(220) 2017 06 22
(210) 473255
(151) 2018 04 19
(441) 2017 08 21
(732) KUREK JANUSZ, Tarnowiec, PL.
(540) BONACTIVE
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kremy, żele, emulsje,
mleczka, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, wyroby
medyczne, 29 konserwowane i gotowane owoce i warzywa, oleje
jadalne.
(111) 309590
(220) 2017 06 27
(210) 473430
(151) 2018 04 25
(441) 2017 09 04
(732) DUDA MICHAŁ, PODEJKO‑DUDA ELŻBIETA RAMADA SPÓŁKA
CYWILNA, Opole, PL.
(540) RAMADA
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 41 szkoły tańca, udzielanie lekcji tańca, organizowa‑
nie pokazów tańca, nauka tańca, udostępnianie sal do tańca i ich
wyposażenia, pokazy baletowe, rozrywka w postaci występów ba‑
letowych, usługi trenerów osobistych w dziedzinie baletu, imprezy
taneczne, organizowanie imprez tanecznych.
(111) 309591
(220) 2017 07 10
(210) 473921
(151) 2018 04 12
(441) 2017 09 11
(732) ORTLIEB CHRISTIAN FIRMA SPOT‑LIGHT, Cisek, PL.
(540) L BRITOP LIGHTING
(510), (511) 11 abażury do lamp, lampy stojące, lampy elektryczne,
lampy wiszące, lampy oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, lam‑
piony, lampy luminescencyjne, lampy laboratoryjne, latarki, reflekto‑
ry do lamp, obudowy do lamp, zawieszenia do lamp, szkła do lamp,
klosze do lamp, osłony do lamp, żarówki oświetleniowe, żarniki do
lamp elektrycznych, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, 35 usługi dotyczące sprzedaży w wyspe‑
cjalizowanych sklepach, hurtowniach lub w sklepach internetowych
następujących towarów: lampy elektryczne do zawieszania, lampy
stojące, lampy oświetleniowe, lampy wiszące, lampy bezpieczeń‑
stwa, lampiony, lampy luminescencyjne, lampy laboratoryjne, latarki,
reflektory do lamp, obudowy do lamp, zawieszenia do lamp, szkła do
lamp, klosze do lamp, osłony do lamp, żarówki oświetleniowe, żarniki
do lamp elektrycznych, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach
dotyczących oświetlenia i doboru źródeł światła.
(111) 309592
(220) 2017 07 17
(210) 474211
(151) 2018 04 23
(441) 2017 08 21
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza, PL.
(540) Drops
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarza‑
nia pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, akcesoria łazienkowe, agregaty kli‑
matyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną,
aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urzą‑
dzeń oraz rur wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do re‑
gulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, ciśnie‑
niowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje
i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia, i wentylacji, grzejniki,
kolektory słoneczne, kotły, palniki, bojlery i podgrzewacze, zbiorniki
wody, wymienniki ciepła, zawory, pompy ciepła, pompy ciepła do
przetwarzania energii, urządzenia do nadzoru ciśnienia, sterowniki.
(111) 309593
(220) 2017 07 17
(210) 474213
(151) 2018 04 24
(441) 2017 08 21
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza, PL.
(540) Gelbi
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarza‑
nia pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, akcesoria łazienkowe, agregaty kli‑
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matyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną,
aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urzą‑
dzeń oraz rur wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do re‑
gulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, ciśnie‑
niowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje
i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia, i wentylacji, grzejniki,
kolektory słoneczne, kotły, palniki, bojlery i podgrzewacze, zbiorniki
wody, wymienniki ciepła, zawory, pompy ciepła, pompy ciepła do
przetwarzania energii, urządzenia do nadzoru ciśnienia, sterowniki.

(111) 309594
(220) 2017 07 17
(210) 474215
(151) 2018 04 24
(441) 2017 08 21
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza, PL.
(540) Nexus
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarza‑
nia pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę, oraz instalacje sanitarne, akcesoria łazienkowe, agregaty
klimatyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słonecz‑
ną, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do
urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do
regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, ciśnie‑
niowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje
i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, grzejniki,
kolektory słoneczne, kotły, palniki, bojlery i podgrzewacze, zbiorniki
wody, wymienniki ciepła, zawory, pompy ciepła, pompy ciepła do
przetwarzania energii, urządzenia do nadzoru ciśnienia, sterowniki .
(111) 309595
(220) 2017 07 17
(210) 474242
(151) 2018 04 24
(441) 2017 08 21
(732) DOM KREDYTOWY NOTUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NOTUS Finanse
(540)

Kolor znaku: bordowy, biały, szary
(531) 26.01.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i mieszkań
umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży, przetwarzania
danych, systematyzacja baz danych komputerowych, komputerowe
zarządzanie danymi, plikami, sortowanie danych w bazach kompu‑
terowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, umowy kredyto‑
we, 36 doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych,
pośrednictwo finansowe, finansowe informacje i operacje, agencja
kredytowe, doradztwo finansowe w sprawach kredytów, doradztwo
w sprawach nieruchomości, 38 przesyłanie informacji dla banków
przy pomocy komputera.
(111) 309596
(220) 2017 07 17
(210) 474243
(151) 2018 04 24
(441) 2017 08 21
(732) PUNDZIS PIOTR Z.P. ALEXANDER, Chwaszczyno, PL.
(540) GORĄCY ZIEMNIAK
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 karty, katalogi, zakładki do książek, podkładki pod
szklanki wykonane z papieru lub tektury, 28 gry towarzyskie, zabaw‑
ki, gry planszowe.
(111) 309597
(220) 2017 08 16
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 11
(732) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ANGELEX kancelaria prawna

(210) 475360
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(540)

(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) MILITARY
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.17
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez‑
pieczenia, działalność finansowa, 42 badania oraz usługi, naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpie‑
czeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 309598
(220) 2017 08 16
(210) 475372
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 18
(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) Horeca
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny baweł‑
niane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny mieszanko‑
we poliestrowo‑bawełniane, tkaniny bawełniano‑mieszankowe, tkaniny
drelichowe, tkaniny włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na po‑
krowce, tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześciera‑
dła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tekstylne, tkaniny
na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, tkaniny odzieżowe, tkaniny na
mundury, tkaniny na spodnie, tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki,
tkaniny ubraniowe, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież robo‑
czą, tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny medycz‑
ne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, tkaniny
kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny koszulowe, tkaniny koszulowe
„moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki
tekstylne, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych,
koce, flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem odzieży,
bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty na łóżka, pościel, po‑
krycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włókienniczych
lub tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące przeście‑
radła, obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży
bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą artykułów tek‑
stylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, flaneli
sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny
wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części garderoby, koszul mę‑
skich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, su‑
kienek, koszul, koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych,
odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, okrycia
wierzchniego, szlafroków, T‑shirtów, ubrań, kostiumów, żakietów dam‑
skich, spodni damskich i spódnic, spodni męskich, spodni ogrodni‑
czek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży medycznej, ubrań
ochronnych HACCP, nakryć głowy, obuwia, rękawic, tak by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych,
w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni,
a także za pomocą katalogów lub środków komunikacji elektronicznej,
w tym przez strony internetowe lub telesklepy oraz domy sprzedaży
wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży,
usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi
agencji importowo‑eksportowych, 42 stylizacja i wzornictwo przemy‑
słowe, projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów,
projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 309599
(151) 2018 04 27
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(220) 2017 08 16
(441) 2017 12 18

(210) 475373

Kolor znaku: biały, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny
bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkani‑
ny mieszankowe poliestrowo
‑bawełniane, tkaniny bawełniano
‑mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny włókiennicze, tkaniny
podszewkowe, tkaniny na pokrowce, tkaniny na poszewki, tkaniny
pościelowe, tkaniny na prześcieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne,
tkaniny na serwetki tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkani‑
ny na serwety, tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na
spodnie, tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubra‑
niowe, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą,
tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny me‑
dyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne,
tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny koszulowe, tkaniny
koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, narzuty na łóżka,
ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony z surowców włókienniczych lub
tworzyw sztucznych, koce, flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpie‑
lowa za wyjątkiem odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelo‑
wa, narzuty na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prześcieradła,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, śpi‑
wory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, obrusy niepapiero‑
we, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży bez uwzględnienia
transportu, związane ze sprzedażą artykułów tekstylnych, wyro‑
bów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej,
artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny wzo‑
rzystej jednobarwnej, bielizny jako części garderoby, koszul mę‑
skich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek,
sukienek, koszul, koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzie‑
żowych, odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skó‑
ry, okrycia wierzchniego, szlafroków, T‑shirtów, ubrań, kostiumów,
żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni męskich,
spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży
medycznej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy, obuwia, ręka‑
wic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zaku‑
pu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym, hipermarke‑
cie, supermarkecie, w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub
środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony interne‑
towe lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi w za‑
kresie reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi agen‑
cji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji
importowo‑ eksportowych, 42 stylizacja i wzornictwo przemysło‑
we, projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów,
projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 309600
(220) 2017 08 16
(210) 475374
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 18
(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) SWEET HOME
(540)

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

(540) PRIME ASSETS
(540)

(111) 309601
(220) 2014 11 21
(210) 435920
(151) 2017 09 18
(441) 2015 03 02
(732) LOSTA TOMASIK, KICIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) LOSTA
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, oświetlania, wytwarza‑
nia pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, grzejniki centralnego ogrzewania,
grzejniki, grzejniki dekoracyjne, grzejniki elektryczne, elementy
grzejne, płyty grzejące, urządzenia do kąpieli w gorącym powie‑
trzu, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania
wodnego, urządzenia do ogrzewania parowego, armatura do regu‑
lacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, instalacje centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła,
nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, bojlery, 35 promocja
i sprzedaż urządzeń do ogrzewania, oświetlania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacji sanitarnych, sprzedaż i promocja urządzeń do ogrze‑
wania, grzejników centralnego ogrzewania, grzejników, grzejników
dekoracyjnych, grzejników elektrycznych, elementów grzejnych,
płyt grzejących, sprzedaż i promocja urządzeń do kąpieli w gorącym
powietrzu, urządzeń do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub ga‑
zowe, sprzedaż i promocja urządzeń elektrycznych do ogrzewania,
urządzeń do ogrzewania wodnego, urządzeń do ogrzewania paro‑
wego, armatury do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, sprzedaż i promocja instalacji
centralnego ogrzewania, wymienników ciepła, nie będących częścia‑
mi maszyn, sprzedaż i promocja zasobników ciepła, bojlerów.

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 9 monitory, elektroniczne tablice wyświetlające, elektro‑
niczne wskaźniki emitujące światło, aparatura łącznościowa, przy‑
rządy nawigacyjne, wideofony, obudowy głośników, elektryczne
urządzenia monitorujące, odbiorniki audio i wideo, urządzenia do
transmisji dźwięku, urządzenia telewizyjne, przyrządy geodezyjne,
aparatura do nauczania, kable elektryczne, przewody elektryczne,
przewody miedziane izolowane, wzmacniacze, komutatory, złą‑
cza elektryczne, konwertery elektryczne, przełączniki elektryczne,
wtyczki, gniazda i inne kontakty, reduktory elektryczne, ekrany flu‑
orescencyjne, panele sterujące, złącza do przewodów elektrycznych,
przemienniki, inwertory, urządzenia zdalnego sterowania, układy
scalone, półprzewodniki, regulatory światła, diody emitujące świa‑
tło [LED], transformatory stopniowe, elektryczne urządzenia do ko‑
mutacji, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, zamki
elektryczne, elektryczne dzwonki drzwiowe, ładowarki do baterii
elektrycznych, baterie elektryczne, baterie słoneczne.

(111) 309602
(220) 2017 08 16
(210) 475379
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 04
(732) PRIME ASSETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

Kolor znaku: seledynowy, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, Naprawy w zakresie:
naprawa i renowacja budynków, Naprawa instalacji w budynkach:
Naprawa budynków biurowych, Usługi instalacyjne w zakresie, in‑
stalacja wind, Instalacja alarmów. Usługi instalacji dachów, Instalacja
pokryć dachowych, Instalacja elektryczna, Instalacja urządzeń klima‑
tyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, Instalacja systemów
oświetleniowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja konstrukcji budyn‑
kowych, Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja izolacji ter‑
micznej w budynkach, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej,
Instalacja wentylacji budynków, Instalacja klimatyzacji budynków,
Instalacja ogrzewania budynków, Instalacja urządzeń do otwierania
drzwi, Instalacja w budynkach, Instalacja systemów wodociągowo
‑kanalizacyjnych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego

i systemów elektroenergetycznych, Instalacja stoisk przeznaczonych
na wystawy: Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja materiałów
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalowa‑
nie systemów rur przewodzących gazy, Instalowanie urządzeń biuro‑
wych, Instalowanie urządzeń sanitarnych.
(111) 309603
(220) 2017 08 17
(210) 475454
(151) 2018 04 11
(441) 2017 10 30
(732) Foshan Suoer Electronic Industry Co., Ltd., Foshan, CN.
(540) SUOER
(540)

(111) 309604
(220) 2017 08 18
(210) 475484
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 18
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Belsk Duży, PL.
(540) OWOCOWY RAJ
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 05.01.15, 05.01.16, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, sok jabłkowy, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, nektary, wody mineralne.

(111) 309605
(220) 2017 08 21
(210) 475500
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 04
(732) ULTRA‑MED‑STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) DEA SALUS
(510), (511) 42 laboratoria medyczne, usługi laboratoryjne w zakre‑
sie badań medycznych, badania laboratoryjne, analizy laboratoryj‑
ne, usługi laboratoriów analitycznych, 44 usługi medyczne, ośrodki
zdrowia, kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna opieka medycz‑
na, zapewnianie leczenia medycznego, opieka pielęgniarska, ba‑
dania medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, konsultacje
medyczne, poradnictwo medyczne, pomoc medyczna, usługi tera‑
peutyczne, fizjoterapia, medyczne badania osób, usługi telemedycz‑
ne, usługi medycyny alternatywnej, informacja medyczna, usługi
informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu.
(111) 309606
(220) 2017 08 24
(210) 475659
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 18
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GIGAWATT ENERGY DRINK
(510), (511) 32 koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, na‑
poje izotoniczne, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające,
napoje sportowe wzbogacone proteinami.
(111) 309607
(220) 2017 11 29
(151) 2018 05 28
(441) 2018 01 29
(732) HOTEL LUBICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka, PL.
(540) HOTEL LUBICZ Wellness & SPA
(540)

(210) 479548

(531) 24.01.13, 24.09.01, 27.05.01, 01.01.01
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, leczni‑
cze napary, oleje, napoje, leki, borowina, kąpiele lecznicze, 41 kon‑
ferencje organizowanie i prowadzenie, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 43 hotele, pensjonaty,
usługi w zakresie posiłków, zakwaterowania, stołówki, usługi baro‑
we, kawiarniane, restauracyjne, 44 sanatoria, pomoc medyczna, fi‑
zjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja medyczna, usługi pielęgniar‑
skie.
(111) 309608
(220) 2017 08 07
(210) 475052
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 27
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) podatek od miłości
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo‑
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w forma‑
cie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do
odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD,
DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak‑
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywa‑
nia, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informa‑
cji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
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naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału na‑
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio‑
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sy‑
gnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawie‑
rające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitar‑
nej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapi‑
sywania programów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór
zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom
telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych ka‑
nałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym
jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisy‑
wania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wi‑
deo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefonicz‑
ne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w sys‑
temie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie rekla‑
my: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, te‑
lewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro‑
spektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlo‑
wych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności go‑
spodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności go‑
spodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospo‑
darczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobran‑
żowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na‑
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej ta‑
śmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach ob‑
razu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kompute‑
rowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywa‑
nia, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elek‑
tronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, na‑
ziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału na‑
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych
i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparatu‑
rowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwięko‑
wych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii
gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa do‑
mowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo‑ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, bre‑
loczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długo‑
pisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaź‑
niki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka‑
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa‑
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papie‑
ry pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piór‑
niki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, ręka‑
wiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy,
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i to‑
rebki, torciki, trąbki, T‑shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfu‑
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my, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usłu‑
gi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechnia‑
nia programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z in‑
teraktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, orga‑
nizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfro‑
wego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych‑Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednic‑
twem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodo‑
wego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane‑zakres dostępu do
treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo‑
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach,
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bez‑
pośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego
łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteli‑
gentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywa‑
ne, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej roz‑
rywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on
‑line
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny por‑
tal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wyna‑
jem miejsca na strony WWW, usługi poczty elektronicznej, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych WWW, dostarczanie dostę‑
pu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w In‑
ternecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sy‑
gnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj‑
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN‑przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za
pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię‑
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki
i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audy‑
cji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, repor‑
taży, 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 obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego zapi‑
sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior‑
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
w formacie elektronicznym ze stron WWW przez Internet, usługi wy‑
najmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji
nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz‑
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udo‑
stępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organi‑
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opra‑
cowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące
oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywa‑
nie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji
społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych‑prace
badawczo‑wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania no‑
wych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostę‑
pu do sieci Internet‑kawiarenka internetowa, usługi udostępniania do‑
stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali interneto‑
wych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 309609
(220) 2017 09 04
(210) 476082
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Kąkolewo, PL.
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(540) Pergel
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania
naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, preparaty do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia
naczyń, środki do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb,
środki do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania
naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, produkty
toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki
nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania, płyny do
prania chemicznego.
(111) 309610
(220) 2017 09 04
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) SZTEFKO TOMASZ, Zielonki, PL.
(540) ists
(540)

(210) 476106

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 37 instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja oka‑
blowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instala‑
cja urządzeń do monitorowania, instalacja domofonów, 38 usługi te‑
lekomunikacyjne, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi telewizji
kablowej, komunikacja przez sieci światłowodowe.
(111) 309611
(220) 2017 09 08
(210) 476287
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) T4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) T4B TECHNOLOGIE DLA BIZNESU TECHNOLOGY FOR BUSINESS
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputery, komputerowe
urządzenia peryferyjne, elektroniczne kasy sklepowe, elektroniczne
kasy rejestrujące (fiskalne), specjalizowane kasy fiskalne, czytniki ko‑
dów kreskowych, wagi elektroniczne, urządzenia liczące i sortujące
pieniądze, drukarki fiskalne, stanowiska POS, terminale płatnicze,
pin‑pady, sprawdzarki cen, karty magnetyczne do identyfikacji osób,
przyrządy elektryczne, optyczne przyrządy pomiarowe, przyrządy
sygnalizacyjne, kontrolne, ratownicze, 37 instalowanie systemów
wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalowanie systemów telewizji
przemysłowej, instalowanie systemów do oddymiania pomieszczeń,
instalowanie systemów wykrywania i sygnalizacji włamania i napa‑
du, instalowanie systemów kontroli dostępu, 38 łączność poprzez
sieć światłowodową, łączność za pomocą telefonii komórkowej,
poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, prze‑
syłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkowniko‑
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wi dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi operatorów
sieciowych, telefony, telekomunikacja, telewizja kablowa, usługi
telefoniczne, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń
dla telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
42 projektowanie, wdrażanie systemów informatycznych, progra‑
mowanie komputerów, usługi doradcze konsultacyjne i szkoleniowe
dotyczące programowania komputerów, konserwacja i wypożycza‑
nie oprogramowania komputerowego, programowanie systemów
wykrywania i sygnalizacji pożaru, programowanie systemów telewi‑
zji przemysłowej, systemów do oddymiania pomieszczeń, systemów
wykrywania i sygnalizacji włamania i napadu, projektowanie syste‑
mów kontroli dostępu.

(111) 309612
(220) 2017 09 08
(210) 476289
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) T4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) T4B group
(540)
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we, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany, jadalne lody
owocowe, jogurt mrożony, lody, mrożone ciasta jogurtowe, mrożo‑
ne mleczne wyroby cukiernicze, napoje mrożone, napoje z lodów,
owocowe lody, sorbety, tort lodowy, wyroby lodowe, biała herbata,
cappuccino, czekolada pitna, czekoladowa kawa, czekoladowe na‑
poje spożywcze na bazie produktów mlecznych lub warzyw, espres‑
so, gorąca czekolada, gotowa kawa i napoje na bazie kawy i kakao,
gotowe napoje kawowe, herbata, herbata mrożona, herbata zielona,
kakao, kakaowe napoje, kawa, mieszanki kawowe, mieszanki kaka‑
owe, mrożona kawa, mrożone napoje, nadzienia na bazie kawy, na‑
pary inne niż dla celów leczniczych, napoje czekoladowe, napoje
kakaowe, napoje kawowe, napoje na bazie czekolady, napoje na ba‑
zie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na
bazie substytutów kawy, pierniczki, gofry, tarty, 35 sprzedaż hurto‑
wa i detaliczna wypieków, wyrobów cukierniczych, deserów, ciastek
i ciasteczek, 43 usługi kawiarni, usługi koktajibarów, usługi lodziarni,
oferowanie żywności i napojów, organizowanie imprez okoliczno‑
ściowych, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedze‑
nia i napojów, usługi cukierni, usługi kateringowe.

(111) 309614
(220) 2017 09 11
(210) 476342
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 27
(732) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL.
(540) MITIREL
(540)
Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.02.07, 26.02.08
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputery, komputerowe
urządzenia peryferyjne, elektroniczne kasy sklepowe, elektroniczne
kasy rejestrujące (fiskalne), specjalizowane kasy fiskalne, czytniki ko‑
dów kreskowych, wagi elektroniczne, urządzenia liczące i sortujące
pieniądze, drukarki fiskalne, stanowiska POS, terminale płatnicze,
pin‑pady, sprawdzarki cen, karty magnetyczne do identyfikacji osób,
przyrządy elektryczne, optyczne przyrządy pomiarowe, przyrządy
sygnalizacyjne, kontrolne, ratownicze, 37 instalowanie systemów
wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalowanie systemów telewizji
przemysłowej, instalowanie systemów do oddymiania pomieszczeń,
instalowanie systemów wykrywania i sygnalizacji włamania i napa‑
du, instalowanie systemów kontroli dostępu, 38 łączność poprzez
sieć światłowodową, łączność za pomocą telefonii komórkowej,
poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, prze‑
syłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkowniko‑
wi dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi operatorów
sieciowych, telefony, telekomunikacja, telewizja kablowa, usługi
telefoniczne, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń
dla telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
42 projektowanie, wdrażanie systemów informatycznych, progra‑
mowanie komputerów, usługi doradcze konsultacyjne i szkoleniowe
dotyczące programowania komputerów, konserwacja i wypożycza‑
nie oprogramowania komputerowego, programowanie systemów
wykrywania i sygnalizacji pożaru, programowanie systemów telewi‑
zji przemysłowej, systemów do oddymiania pomieszczeń, systemów
wykrywania i sygnalizacji włamania i napadu, projektowanie syste‑
mów kontroli dostępu.
(111) 309613
(220) 2017 09 11
(210) 476323
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) LENKIEWICZ MACIEJ, LENKIEWICZ MICHAŁ CUKIERNIA
LENKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Toruń, PL.
(540) LENKIEWICZ
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, desery, ciasta, ciastecz‑
ka, croissant, czekoladowe wyroby cukiernicze, gotowe desery,
słodycze lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, mleczne wyroby cu‑
kiernicze, torty, w tym mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby
cukiernicze zawierające lody, musy, mączne wyroby cukiernicze,
owoce w polewie czekoladowej, produkty na bazie czekolady, słody‑
cze, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, suflety deserowe,
tiramisu, trufle, wyroby piekarnicze, żywność na bazie kakao, lody
spożywcze, mrożone jogurty, sorbety, ciasta lodowe, desery lodo‑

Kolor znaku: szary, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.22, 02.09.23, 01.05.12, 01.15.25,
26.01.14, 26.01.16, 26.11.21
(510), (511) 41 publikacja książek, periodyków i materiałów szko‑
leniowych, publikacja elektroniczna on
‑line książek, periodyków
i materiałów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych i in‑
struktażowych, edukacja i kształcenie, usługi w zakresie edukacji
i kształcenia, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, konkursów, szkoleń, kursów.
(111) 309615
(220) 2017 09 11
(210) 476345
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 27
(732) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL.
(540) Chemical Safety and Security Culture
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.15.15, 26.07.25, 26.01.01
(510), (511) 41 publikacja książek, periodyków i materiałów szko‑
leniowych, publikacja elektroniczna on
‑line książek, periodyków
i materiałów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych i in‑
struktażowych, edukacja i kształcenie, usługi w zakresie edukacji
i kształcenia, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, konkursów, szkoleń, kursów,
45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 309616
(220) 2017 09 11
(210) 476346
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 27
(732) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL.
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(540) Kultura Bezpieczeństwa Chemicznego
(540)

nie działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 tworzenie oprogramowania komputerowego, pro‑
jektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste‑
mów komputerowych.

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 26.01.01, 26.07.25, 26.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 publikacja książek, periodyków i materiałów szko‑
leniowych, publikacja elektroniczna on
‑line książek, periodyków
i materiałów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych i in‑
struktażowych, edukacja i kształcenie, usługi w zakresie edukacji
i kształcenia, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, konkursów, szkoleń, kursów,
45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 309617
(220) 2017 09 15
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) NIEMIEC PIOTR ALASKA, Kraków, PL.
(540) city kebab
(540)
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(210) 476485

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania, organizowania i uru‑
chamiania sieci gastronomicznych, tworzenie sieci franchisingo‑
wych i zarządzanie takimi sieciami, usługi reklamowe, wydawanie
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prospektów, broszur,
druków, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, pozyskiwanie
informacji o lokalach gastronomicznych, handlowych, hotelowych,
analizy kosztów, badania opinii publicznej, pozyskiwania danych do
komputerowych baz danych, usługi agencji informacji handlowej,
usługi w zakresie wyceny działalności handlowej, promocji sprze‑
daży dla osób trzecich, sortowania danych w bazach komputero‑
wych, zarządzania komputerowymi bazami danych, gromadzenia
i udostępniania danych, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trze‑
cich, agencje informacji handlowej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi
związane z przedstawicielstwem podmiotów zagranicznych, usługi
menedżerskie, usługi badania rynku, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie organizowania wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie aukcji,
dobór personelu za pomocą testów, usługi impresaryjne, wynajmo‑
wanie dystrybutorów automatycznych, organizacja i zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych
polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów gastrono‑
micznych, handlowych i hotelowych, dekoracja wystaw, sprzedaż
artykułów: spożywczych, przemysłowych, leków – detaliczna, hur‑
towa, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, reklama: prasowa,
radiowa, telewizyjna, za pośrednictwem środków elektronicznych,
43 usługi gastronomiczne, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie, usługi w zakresie prowadze‑
nia restauracji i innych punktów gastronomicznych, usługi związane
z prowadzeniem hoteli, moteli, hosteli, usługi tymczasowego zakwa‑
terowania, wypożyczanie stołów, krzeseł, bielizny i zastawy stołowej,
doradztwo w zakresie: prowadzenia usług gastronomicznych, han‑
dlowych, hotelarskich, zarządzania i kierowania siecią lokali gastro‑
nomicznych, lokali handlowych, hoteli .
(111) 309618
(220) 2017 03 16
(210) 468935
(151) 2017 11 23
(441) 2017 07 31
(732) GIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) RH2
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządza‑

(111) 309619
(220) 2017 05 09
(210) 471363
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Getin Partner
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty obciążeniowe,
karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze,
czytniki kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia kar‑
tom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, wery‑
fikująca aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart
obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto‑
wych i kart płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia peryfe‑
ryjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputero‑
we nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia do transmisji
i przetwarzania informacji, czytniki, programy komputerowe, opro‑
gramowanie do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwa‑
nia i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby,
instytucje bankowe i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych
i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio‑video, dys‑
ki kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, elektro‑
niczne urządzenia biurowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior‑
stwami i przedsięwzięciami, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, usługi w zakresie badania rynku i prognoz ekonomicz‑
nych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego,
usługi w zakresie sporządzania analiz rynkowych, usługi pośrednic‑
twa handlowego, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, progno‑
zy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, sporzą‑
dzanie wyciągów z kont, promocja sprzedaży wykonywana na rzecz
osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszyst‑
kich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial‑
nych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, informacja,
doradztwo i konsulting w zakresie działalności gospodarczej oraz
doboru metod i technik reklamowania, doradztwo podatkowe (ra‑
chunkowość), księgowość i rachunkowość, usługi w zakresie obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych świadczo‑
ne na rzecz osób trzecich, archiwizacja dokumentów, doradztwo
i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, informacja o ww.
usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, doradztwo finan‑
sowe, usługi w zakresie bankowości internetowej, usługi kredytowe,
usługi inwestycyjne, usługi związane z bankowością inwestycyjną,
fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zarządzanie fundu‑
szami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, brokerskie, audytorskie,
obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nierucho‑
mościami i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży
ubezpieczeń, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, organizowanie aukcji,
prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń
pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczęd‑
nościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach, finan‑
sowanie pożyczek, sprzedaż weksli, weksli własnych oraz czeków,
obrót i wymiana walut, usługi związane z kartami kredytowymi
i płatniczymi, usługi związane z odzyskiwaniem kredytów, poręcza‑
nie funduszy, zapewnianie funduszy (kapitałów) dla osób trzecich,
doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie
kredytów w bankach, wykonywanie operacji czekowych i wekslo‑
wych, windykacja należności, wydawanie i obsługa kart kredyto‑
wych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie
portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa i doradz‑
two, doradztwo finansowe dotyczące podatków, wycena aktywów
ruchomych i nieruchomości, usługi zastawu, zarządzanie powierzo‑
nymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządza‑
nia ryzykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie i pro‑
wadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, pośrednictwo
giełdowe, pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji kapitałowych,
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, usługi depozy‑
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towe, w tym usługi sejfów depozytowych, usługi deponowania kosz‑
towności, usługi elektronicznej portmonetki o pamiętanej wartości,
umożliwianie elektronicznych transferów funduszy i walut, usługi
płatności elektronicznych, usługi związane z regulowaniem i autory‑
zowaniem transakcji, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi dotyczące
ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfikacji czeków, obsługa czeków
podróżnych, usługi związane z emitowaniem i wykupywaniem/opła‑
caniem czeków podróżnych i voucherów podróżnych, usługi leasin‑
gowe, uzyskiwanie środków z tytułu należności przez ich sprzedaż
osobom trzecim (faktoring), usługi gwarantowane emisji papierów
wartościowych (underwriting), wykonywanie czynności związanych
z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi doradcze doty‑
czące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowicie: prze‑
syłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowa‑
nej w formie zapisu elektronicznego, udostępnianie łączności do
przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci świa‑
tłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz
urządzenia satelitarne, udostępnianie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydziela‑
nia dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych,
transmisje internetowe, prowadzenie forum on‑line, przydzielanie
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet,
usługi umożliwiania dostępu do portalu z informacjami finanso‑
wymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz
z komentarzami i poradami dla inwestorów, usługi umożliwiania
dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na
rynku walut, usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesy‑
łanie informacji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy pomocy
komputerów, komunikacja przy pomocy terminali komputerowych,
łączność elektroniczna, usługi prowadzenia portali internetowych,
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej, usługi
przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale ko‑
munikacyjne i informacyjne, obsługa baz danych dostępnych przez
Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta do‑
stępnych przez Internet, rozpowszechnianie programów i informacji
za pośrednictwem Internetu, informacja o ww. usługach, 41 publika‑
cje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo‑
we, edukacja, kursy korespondencyjne, tłumaczenia, publikowanie
książek, usługi w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizo‑
wanie i obsługa konferencji, imprez i wystaw, organizowanie loterii,
organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów i imprez
integracyjnych, przyjęć, bankietów, zawodów sportowych, konkur‑
sów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, in‑
formacja o ww. usługach, 45 usługi prawnicze, wykonywanie eksper‑
tyz prawnych, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności
przemysłowej, informacja o ww. usługach.

(111) 309620
(220) 2017 05 09
(210) 471367
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Getin Business
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty obciążeniowe,
karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze,
czytniki kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia kar‑
tom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, wery‑
fikująca aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart
obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto‑
wych i kart płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia peryfe‑
ryjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputero‑
we nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia do transmisji
i przetwarzania informacji, czytniki, programy komputerowe, opro‑
gramowanie do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwa‑
nia i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby,
instytucje bankowe i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych
i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio‑video, dys‑
ki kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, elektro‑
niczne urządzenia biurowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior‑
stwami i przedsięwzięciami, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, usługi w zakresie badania rynku i prognoz ekonomicz‑
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nych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego,
usługi w zakresie sporządzania analiz rynkowych, usługi pośrednic‑
twa handlowego, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, progno‑
zy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, sporzą‑
dzanie wyciągów z kont, promocja sprzedaży wykonywana na rzecz
osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszyst‑
kich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial‑
nych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, informacja,
doradztwo i konsulting w zakresie działalności gospodarczej oraz
doboru metod i technik reklamowania, doradztwo podatkowe (ra‑
chunkowość), księgowość i rachunkowość, usługi w zakresie obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych świadczo‑
ne na rzecz osób trzecich, archiwizacja dokumentów, doradztwo
i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, informacja o ww.
usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, doradztwo finan‑
sowe, usługi w zakresie bankowości internetowej, usługi kredytowe,
usługi inwestycyjne, usługi związane z bankowością inwestycyjną,
fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zarządzanie fundu‑
szami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, brokerskie, audytorskie,
obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nierucho‑
mościami i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży
ubezpieczeń, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, organizowanie aukcji,
prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń
pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczęd‑
nościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach, finan‑
sowanie pożyczek, sprzedaż weksli, weksli własnych oraz czeków,
obrót i wymiana walut, usługi związane z kartami kredytowymi
i płatniczymi, usługi związane z odzyskiwaniem kredytów, poręcza‑
nie funduszy, zapewnianie funduszy (kapitałów) dla osób trzecich,
doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie
kredytów w bankach, wykonywanie operacji czekowych i wekslo‑
wych, windykacja należności, wydawanie i obsługa kart kredyto‑
wych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie
portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa i doradz‑
two, doradztwo finansowe dotyczące podatków, wycena aktywów
ruchomych i nieruchomości, usługi zastawu, zarządzanie powierzo‑
nymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządza‑
nia ryzykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie i pro‑
wadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, pośrednictwo
giełdowe, pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji kapitałowych,
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, usługi depozy‑
towe, w tym usługi sejfów depozytowych, usługi deponowania kosz‑
towności, usługi elektronicznej portmonetki o pamiętanej wartości,
umożliwianie elektronicznych transferów funduszy i walut, usługi
płatności elektronicznych, usługi związane z regulowaniem i autory‑
zowaniem transakcji, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi dotyczące
ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfikacji czeków, obsługa czeków
podróżnych, usługi związane z emitowaniem i wykupywaniem/opła‑
caniem czeków podróżnych i voucherów podróżnych, usługi leasin‑
gowe, uzyskiwanie środków z tytułu należności przez ich sprzedaż
osobom trzecim (faktoring), usługi gwarantowane emisji papierów
wartościowych (underwriting), wykonywanie czynności związanych
z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi doradcze doty‑
czące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowicie: prze‑
syłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowa‑
nej w formie zapisu elektronicznego, udostępnianie łączności do
przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci świa‑
tłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz
urządzenia satelitarne, udostępnianie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydziela‑
nia dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych,
transmisje internetowe, prowadzenie forum on‑line, przydzielanie
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet,
usługi umożliwiania dostępu do portalu z informacjami finanso‑
wymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz
z komentarzami i poradami dla inwestorów, usługi umożliwiania
dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na
rynku walut, usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesy‑
łanie informacji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy pomocy
komputerów, komunikacja przy pomocy terminali komputerowych,
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łączność elektroniczna, usługi prowadzenia portali internetowych,
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej, usługi
przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale ko‑
munikacyjne i informacyjne, obsługa baz danych dostępnych przez
Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta do‑
stępnych przez Internet, rozpowszechnianie programów i informacji
za pośrednictwem Internetu, informacja o ww. usługach, 41 publika‑
cje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo‑
we, edukacja, kursy korespondencyjne, tłumaczenia, publikowanie
książek, usługi w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizo‑
wanie i obsługa konferencji, imprez i wystaw, organizowanie loterii,
organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów i imprez
integracyjnych, przyjęć, bankietów, zawodów sportowych, konkur‑
sów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, in‑
formacja o ww. usługach, 45 usługi prawnicze, wykonywanie eksper‑
tyz prawnych, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności
przemysłowej, informacja o ww. usługach.

(111) 309621
(220) 2017 05 09
(210) 471374
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PARTNER GET IN BANK
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty obciążeniowe,
karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze,
czytniki kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia
kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
weryfikująca aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczno‑
ści kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, czytniki kart, komputery, urządze‑
nia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych,
komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia
do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki, programy kom‑
puterowe, oprogramowanie do zabezpieczenia składów danych
oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używa‑
nych przez osoby, instytucje bankowe i finansowe, dane na nośni‑
kach magnetycznych i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne,
dyski audio‑video, dyski kompaktowe, dyskietki, urządzenia do in‑
terkomunikacji, elektroniczne urządzenia biurowe, 35 reklama, za‑
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami, pośrednic‑
two w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie badania
rynku i prognoz ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego
doradztwa handlowego, usługi w zakresie sporządzania analiz ryn‑
kowych, usługi pośrednictwa handlowego, analizy kosztów, eksper‑
tyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji
statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, promocja sprzedaży
wykonywana na rzecz osób trzecich, usługi agencji reklamowych
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, au‑
diowizualnych i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz ofert
reklamowych, informacja, doradztwo i konsulting w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej oraz doboru metod i technik reklamowania,
doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunko‑
wość, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i pro‑
gramów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, archiwi‑
zacja dokumentów, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji
dokumentów, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi
finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usłu‑
gi bankowe, doradztwo finansowe, usługi w zakresie bankowości in‑
ternetowej, usługi kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi związane
z bankowością inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, fundusze eme‑
rytalne, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi maklerskie,
brokerskie, audytorskie, obrót papierami wartościowymi, pośred‑
nictwo w obrocie nieruchomościami i papierami wartościowymi,
pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń, inwestowanie na rynku
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kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieru‑
chomości, organizowanie aukcji, prowadzenie rachunków banko‑
wych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie lokat
terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie i doko‑
nywanie lokat w bankach, finansowanie pożyczek, sprzedaż weksli,
weksli własnych oraz czeków, obrót i wymiana walut, usługi zwią‑
zane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi związane z odzy‑
skiwaniem kredytów, poręczanie funduszy, zapewnianie funduszy
(kapitałów) dla osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu kapita‑
łowego, udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach, wykonywanie
operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności, wydawa‑
nie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz
finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
analiza finansowa i doradztwo, doradztwo finansowe dotyczące
podatków, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, usługi za‑
stawu, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz inny‑
mi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo
inwestycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w dokony‑
waniu inwestycji kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów
elektronicznych, usługi depozytowe, w tym usługi sejfów depozy‑
towych, usługi deponowania kosztowności, usługi elektronicznej
portmonetki o pamiętanej wartości, umożliwianie elektronicznych
transferów funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi
związane z regulowaniem i autoryzowaniem transakcji, doradztwo
ubezpieczeniowe, usługi dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usłu‑
gi weryfikacji czeków, obsługa czeków podróżnych, usługi związane
z emitowaniem i wykupywaniem/opłacaniem czeków podróżnych
i voucherów podróżnych, usługi leasingowe, uzyskiwanie środków
z tytułu należności przez ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring),
usługi gwarantowane emisji papierów wartościowych (underw‑
riting), wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, usługi doradcze dotyczące wszystkich
w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyj‑
ne, usługi sieci komputerowych, mianowicie: przesyłanie informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu
elektronicznego, udostępnianie łączności do przesyłania informacji
poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, te‑
legrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitar‑
ne, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za
pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i ob‑
sługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje inter‑
netowe, prowadzenie forum on‑line, przydzielanie dostępu do baz
danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi umożliwiania
dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi,
giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i pora‑
dami dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platformy in‑
ternetowej używanej do inwestowania na rynku walut, usługi świad‑
czone przez agencje informacyjne, przesyłanie informacji, transmisja
informacji, tekstu i obrazu przy pomocy komputerów, komunikacja
przy pomocy terminali komputerowych, łączność elektroniczna,
usługi prowadzenia portali internetowych, usługi przydzielania do‑
stępu i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne i infor‑
macyjne, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Inter‑
net, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem
Internetu, informacja o ww. usługach, 41 publikacje multimedialne,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja, kur‑
sy korespondencyjne, tłumaczenia, publikowanie książek, usługi
w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizowanie i obsłu‑
ga konferencji, imprez i wystaw, organizowanie loterii, organizacja
i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów i imprez integracyj‑
nych, przyjęć, bankietów, zawodów sportowych, konkursów oraz
turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, informacja
o ww. usługach, 45 usługi prawnicze, wykonywanie ekspertyz praw‑
nych, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności przemy‑
słowej, informacja o ww. usługach.

(111) 309622
(220) 2017 06 01
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) SFINKS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) SPICE UP!

(210) 472422
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(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 roślin
strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie ziem‑
niaków, warzywa mrożone, warzywa przetworzone, warzywa prepa‑
rowane, 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 warzyw‑
ne, mieszanki warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, gotowe dania warzywne, ekstrakty warzywne do goto‑
wania, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], zupy, zupy błyska‑
wiczne, zupy bisque, zupy w puszkach, błyskawiczne zupy miso, zupy
w proszku, składniki do sporządzania zup, pasztet z wątróbki, pasztet
z gęsich wątróbek, pasztet warzywny, pasty spożywcze wytworzo‑
ne z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty z wątróbki,
opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], gotowa‑
ne 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 zawarto‑
ścią tłuszczu, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty z trufli, pasty
do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty przyrzą‑
dzone z orzechów, pasty na bazie orzechów, pasty do smarowania
na bazie warzyw, pasty na bazie czosnku do smarowania, tapenady
(pasty z oliwek, kaparów i oliwy), pasty do smarowania składające się
głównie z owoców, pasty do zup, ryby, ryby solone, ryby przetworzo‑
ne, 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 lu‑
dzi, owoce morza [nieżywe], konserwowe owoce morza, przetworzo‑
ne owoce morza, przystawki mrożone składające się głównie z owo‑
ców morza, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców
morza, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszyst‑
kim z owoców morza, mrożone pakowane przystawki składające się
głównie z owoców morza, ciasto z krabem, zagęszczone sosy pomi‑
dorowe, fasola pieczona w sosie pomidorowym, przyprawy smakowe
(pikle), surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu
(coleslaw), owoce morza konserwowane, suszone owoce morza, pro‑
dukty 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 warzyw‑
ne (sosy‑żywność), zagęszczacze warzywne, koncentraty warzywne
stosowane jako przyprawy, pasztet w cieście (pâté en croûte), pasty
curry, pasty spożywcze z curry, pasty czekoladowe do chleba, pikant‑
ne sosy, czatnej i pasty, pasty do smarowania na bazie majonezu, pa‑
sty czekoladowe [do smarowania], pasty na bazie czekolady, pastylki
cukiernicze do pieczenia, pasty czekoladowe do smarowania zawiera‑
jące orzechy, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek,
batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], pasty
czekoladowe, pastylki nielecznicze, pastylki [wyroby cukiernicze], pa‑
stylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], piankowe pastylki na bazie
cukru, nielecznicze pastylki odświeżające do ust, pastylki [inne niż do
celów medycznych], nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci pa‑
stylek, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne niż do celów lecz‑
niczych, kanapki z filetem z ryby, gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw grube paluszki chlebo‑
we, koncentraty do chleba, mieszanki do chleba, paluszki chlebowe,
pudding z chleba, przekąski składające się głównie z chleba, świeży
chleb, ciasto na chleb, chleb, zakwas chlebowy, mieszanki do chleba
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razowego, mieszanki do przyrządzania chleba, bułki, ciasto z przypra‑
wionymi owocami, ciasto na bazie jaj, ciasto kruche z szynką, ciasto
makaronowe nadziewane, ciasto na biszkopty, lukrowane ciasto, cia‑
sto migdałowe kruche ciasto, ciasto francuskie, ciasto śliwkowe, cia‑
sto kruche, ciasto śniadaniowe, ciasto przedłużonej trwałości, ciasto
na słodkie wypieki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, cienkie ciasto
bazowe do tart, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, go‑
towania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, mąka
na ciasto, przekąski składające się z produktów zbożowych, przeką‑
ski zbożowe o smaku sera, krakersy z preparatów zbożowych, chipsy
zbożowe, chrupki zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, spaghetti w sosie pomido‑
rowym w puszce, sosy, przyprawy, mieszanki przypraw, lody, krem
budyniowy w proszku, budyń ryżowy, 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 żywności i napojów w restauracjach i ba‑
rach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie i udo‑
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków
w hotelach, organizowanie bankietów, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], restauracje z grillem, restauracje serwujące delika‑
tesy, restauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wy‑
nos, restauracje dla turystów, puby, przygotowywanie posiłków, przy‑
gotowywanie posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, świadczenie usług kateringowych obejmu‑
jących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe dla
centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla firm, usługi kate‑
ringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe
obwoźne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji hotelowych,
usługi restauracyjne, usługi snack‑barów, usługi zaopatrzenia w żyw‑
ność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stoło‑
wej, wypożyczanie przyborów kuchennych, wypożyczanie szklanych
naczyń, 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) 309623
(220) 2017 09 15
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) NIEMIEC PIOTR ALASKA, Kraków, PL.
(540) likeTHAI
(540)

(210) 476486

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 11.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania, organizowania i uru‑
chamiania sieci gastronomicznych, tworzenie sieci franchisingo‑
wych i zarządzanie takimi sieciami, usługi reklamowe, wydawanie
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prospektów, broszur,
druków, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, pozyskiwanie
informacji o lokalach gastronomicznych, handlowych, hotelowych,
analizy kosztów, badania opinii publicznej, pozyskiwania danych do
komputerowych baz danych, usługi agencji informacji handlowej,
usługi w zakresie wyceny działalności handlowej, promocji sprze‑
daży dla osób trzecich, sortowania danych w bazach komputero‑
wych, zarządzania komputerowymi bazami danych, gromadzenia
i udostępniania danych, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trze‑
cich, agencje informacji handlowej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi
związane z przedstawicielstwem podmiotów zagranicznych, usługi
menedżerskie, usługi badania rynku, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie organizowania wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie aukcji,
dobór personelu za pomocą testów, usługi impresaryjne, wynajmo‑
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wanie dystrybutorów automatycznych, organizacja i zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych
polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów gastrono‑
micznych, handlowych i hotelowych, dekoracja wystaw, sprzedaż ar‑
tykułów: spożywczych, przemysłowych, leków‑detaliczna, hurtowa,
poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie telezakupów, reklama: prasowa, radiowa,
telewizyjna, za pośrednictwem środków elektronicznych, 43 usługi
gastronomiczne, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dosta‑
wa potraw na zamówienie, usługi w zakresie prowadzenia restauracji
i innych punktów gastronomicznych, usługi związane z prowadze‑
niem hoteli, moteli, hosteli, usługi tymczasowego zakwaterowania,
wypożyczanie stołów, krzeseł, bielizny i zastawy stołowej, doradz‑
two w zakresie: prowadzenia usług gastronomicznych, handlowych,
hotelarskich, zarządzania i kierowania siecią lokali gastronomicz‑
nych, lokali handlowych, hoteli.

(111) 309624
(220) 2017 09 21
(210) 476734
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) OZEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) OZEON
(540)

(531) 24.17.25, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma i publikacje drukowane z dziedziny wia‑
domości, biznesu, ekologii, finansów, przemysłu, papierów warto‑
ściowych, rynków papierów wartościowych, branży energetycznej,
wydarzeń bieżących, rozrywki, sportu i historii z życia wziętych,
gazety, biuletyny informacyjne, podręczniki, katalogi, artykuły, fe‑
lietony dostarczane za pomocą mediów drukowanych, czasopisma
ilustrowane, periodyki [czasopisma], książki, publikacje encyklope‑
dyczne, dodatki do gazet i czasopism, 41 udostępnianie publikacji
online w postaci materiałów referencyjnych i czasopism z dziedziny
wiadomości, ekologii, biznesu, finansów, przemysłu, papierów war‑
tościowych, rynków papierów wartościowych, branży energetycz‑
nej, wydarzeń bieżących, rozrywki, sportu i historii z życia wziętych,
dzienniki online, mianowicie blogi z dziedziny wiadomości, biznesu,
ekologii, finansów, przemysłu, papierów wartościowych, rynków pa‑
pierów wartościowych, branży energetycznej, wydarzeń bieżących,
rozrywki, sportu i historii z życia wziętych, udostępnianie strony
internetowej zawierającej materiały wideo nie do pobrania, prezen‑
tacje wideo z dziedziny wiadomości, ekologii, biznesu, finansów,
przemysłu, papierów wartościowych, rynków papierów wartościo‑
wych, branży energetycznej, wydarzeń bieżących, rozrywki, sportu
i historii z życia wziętych, usługi w zakresie nadawania wiadomości
[aktualności], rozpowszechnianie wiadomości drogą komputerową,
publikowanie online tekstów, książek, czasopism, gazet, magazy‑
nów, podręczników, raportów finansowych, periodyków i okólników,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i spor‑
towych, udostępnianie stron internetowych obejmujących wiado‑
mości i blogi w dziedzinie informacji codziennych i cotygodniowych
oraz bieżących wydarzeń.
(111) 309625
(220) 2017 09 21
(210) 476742
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 20
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Bank Pekao Partner
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.12
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(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 czyt‑
nikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogra‑
mowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, 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, udostęp‑
nienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor‑
macji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty‑
stycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, admini‑
strowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredy‑
towe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we
wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych
stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych
i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach
krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania porę‑
czeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi gieł‑
dowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi,
transakcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia ob‑
sługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie,
emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwa‑
rantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfe‑
rowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych,
pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe,
analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i groma‑
dzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi
depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, do‑
kumentów i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek
sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi
finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi plano‑
wania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi,
usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierni‑
czymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usłu‑
gi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsul‑
tingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasin‑
gowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finanso‑
wanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dys‑
kontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
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usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizo‑
wanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 309626
(220) 2017 09 25
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE COMPLEX
(540)

(210) 476865

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne
zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mine‑
ralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła leczni‑
cze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech‑
nologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pie‑
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni‑
czych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki
lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne
plastry, okłady.
(111) 309627
(220) 2017 09 25
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE
(540)

(210) 476868

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.03.20, 01.15.11, 08.07.01, 26.04.02,
26.04.04
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(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne
zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mine‑
ralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła leczni‑
cze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech‑
nologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pie‑
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni‑
czych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki
lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne
plastry, okłady.

(111) 309628
(220) 2017 10 02
(210) 477117
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 18
(732) PMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Salvi COMPRESSION
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12, 24.15.01, 24.15.08, 14.03.21
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczni‑
czych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystycz‑
ne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych kla‑
sach, narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 309629
(220) 2017 10 02
(210) 477129
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 18
(732) PLAC KATEDRALNY MANAGEMENT JS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) THE BRIDGE
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 26.11.08
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, organizowanie zakwaterowania na pobyt cza‑
sowy, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, tymczaso‑
wy wynajem pokoi, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji za‑
kwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
[time share], usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu
pokojów, usługi hotelowe, domy turystyczne, elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), informacja
na temat hoteli, motele, organizowanie zakwaterowania dla wcza‑
sowiczów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, rezerwacje hotelowe, krótkoterminowy
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wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie sal konferencyjnych,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotelowe usługi
cateringowe, bary szybkiej obsługi [snack‑bary], imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restau‑
racyjnych, kafeterie [bufety], dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, lodziarnie, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie,
przygotowywanie posiłków, restauracje samoobsługowe, rezerwa‑
cja stolików w restauracjach, stołówki, udzielanie informacji związa‑
nych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi restauracyj‑
ne, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
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i troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich, zabiegi z za‑
kresu medycyny estetycznej.

(111) 309633
(220) 2017 10 03
(210) 477250
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) ZAGLANICZNY DOMINIK REHABILITACJA FUNKCJONALNA,
Gdańsk, PL.
(540) VITALMED CLINIC
(540)

(111) 309630
(220) 2017 10 02
(210) 477130
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 04
(732) ADAMCZYK TOMASZ, MIŁEK PAWEŁ ENZO SPÓŁKA
CYWILNA, Krzeszowice, PL.
(540) enzo pizzeria restauracja
(540)
(531) 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 02.03.30, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, pro‑
wadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów,
zjazdów, usługi w zakresie sportu i rekreacji, usługi wydawnicze,
44 usługi medyczne, usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie higieny
i troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich, zabiegi z za‑
kresu medycyny estetycznej.
Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny, biały,
zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.15, 05.09.21, 01.15.05, 26.01.13,
26.01.18
(510), (511) 43 restauracje, pizzerie, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, restauracje oferujące dania na wynos, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach.

(111) 309634
(220) 2017 10 04
(210) 477272
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO‑ CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) D₃ Active
(540)

(111) 309631
(220) 2017 10 03
(210) 477173
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 11
(732) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, PL.
(540) maga homes
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.
Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 przenośne budynki metalowe, przenośne budynki
modułowe z metalu, budynki przenośne wykonane głównie z me‑
talu, budynki o szkielecie metalowym, domy przenośne z metalu,
ruchome domy jako budynki przenośne z metalu, prefabrykowane
domy metalowe, prefabrykowane domy [zestawy do montażu] me‑
talowe, gotowe do montażu budynki z metalu, 19 budynki przeno‑
śne niemetalowe, niemetalowe budynki prefabrykowane, obudowy
stanowiące budynki niemetalowe przenośne, niemetalowe domy
przenośne, domy modułowe, niemetalowe, domy prefabrykowane
niemetalowe .
(111) 309632
(220) 2017 10 03
(210) 477243
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) ZAGLANICZNY DOMINIK REHABILITACJA FUNKCJONALNA,
Gdańsk, PL.
(540) VITALMED CLINIC
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, pro‑
wadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów,
zjazdów, usługi w zakresie sportu i rekreacji, usługi wydawnicze,
44 usługi medyczne, usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie higieny

(111) 309635
(220) 2017 10 06
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 11
(732) LIMITO SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) Limito
(540)

(210) 477345

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały, czerwony
(531) 01.15.15, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 ryby nieżywe, ryby solone, filety rybne, ryby konser‑
wowane, ryby puszkowane, konserwy rybne, potrawy rybne, żyw‑
ność produkowana z ryb, żywność przygotowywana z ryb, krewetki
nieżywe, ślimaki morskie nieżywe, łosoś, małże (mięczaki) nieżywe,
ostrygi nieżywe, skorupiaki nieżywe, 31 ślimaki morskie żywe, mię‑
czaki żywe, małże (mięczaki) żywe, ostrygi żywe, skorupiaki żywe,
ikra rybia.
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(111) 309636
(220) 2017 10 06
(210) 477354
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) HAASE ANDRZEJ, Iława, PL.
(540) DSENIS
(510), (511) 40 apreturowanie tkanin, barwienie skór, barwienie
tkanin, garbarstwo, hafciarstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, ob‑
rębianie tkanin, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości
odzieży, obróbka skór, obróbka wełny, pikowanie tkanin, przerób‑
ki odzieży, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich,
szycie odzieży na miarę, usługi związane z farbiarstwem, wybielanie
tkanin.
(111) 309637
(220) 2017 10 09
(210) 477406
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 27
(732) POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO‑HANDLOWA BUDOWNICTWA,
Warszawa, PL.
(540) FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czerwony, szary, niebieski
(531) 26.03.04, 26.04.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych i promocyjnych, pomoc i organizacja w działalności gospo‑
darczej, organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach
handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, imprez kulturalnych, biznesowych i naukowych,
36 usługi obrotu nieruchomościami, agencji nieruchomościowych,
usługi remontowo‑budowlane, architektoniczne, informacja i doradz‑
two handlowe, budowlane, finansowe, inwestowania i nieruchomości,
wycena nieruchomości, przetargi na prace remontowo budowlane i in‑
westycyjne, wynajmowanie mieszkań i nieruchomości, administrowa‑
nie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, remontowo‑budowlane,
kamieniarskie, montaż materiałów budowlanych, nadzór budowlany,
rozbiórka budynków, montaż rusztowań, wykonywanie robót budow‑
lanych, wznoszenie konstrukcji, budowlanych, usługi murarskie, usłu‑
gi malarskie, wykonywanie robót wykończeniowych w budynkach,
blacharstwo, uszczelnianie, wypożyczanie i wynajmowanie sprzętu
budowlanego, usługi wykonywania instalacji budowlanych, usługi
naprawy instalacji budowlanych, murowanie, malowanie, lakierowa‑
nie, doradztwo inżynieryjne, usługi instalacji i konserwacji maszyn, in‑
formacja budowlana, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacja
o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów,
sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, balów, przyjęć, organizowa‑
nie wystaw edukacyjnych, organizowanie i obsługa seminariów, kon‑
gresów, sympozjów, konferencji, spotkań, szkoleń, nauczanie, organi‑
zowanie i prowadzenie konkursów, publikowania tekstów, edukacja,
organizacja wystaw, targów edukacyjnych, organizowanie i obsługa
szkoleń biznesowych, treningów biznesowych, wystaw edukacyjno
‑kulturalnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia)

wydawnictwa, kształcenie praktyczne [pokazy], instruktaże w zakresie
nieruchomości, budownictwa, szkoleń, projektowania, 42 usługi pro‑
jektowania budynków, konstrukcji, terenów zielonych, projektowanie
dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, projektowanie pomiesz‑
czeń, projektowanie wystroju i wyposażenia wnętrz, projekty i projek‑
towanie architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo tech‑
nologiczne, projektowe, projektowanie techniczne i architektoniczne,
projektowanie budynków, konstrukcji i wnętrz budynków, projektowa‑
nie instalacji i urządzeń przemysłowych.
(111) 309638
(220) 2017 10 10
(210) 477514
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) CZARNOWSKI JACEK CETUS CONSULTING, Gdańsk, PL.

Nr 8/2018

(540) MORFOLOGIA SPRZEDAŻY
(510), (511) 41 działalność edukacyjna, organizacja konferencji
i szkoleń, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wy‑
dawnicza.
(111) 309639
(220) 2017 10 10
(210) 477516
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) CZARNOWSKI JACEK CETUS CONSULTING, Gdańsk, PL.
(540) MORFOLOGIA PRZYWÓDZTWA
(510), (511) 41 działalność edukacyjna, organizacja konferencji
i szkoleń, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wy‑
dawnicza.
(111) 309640
(220) 2017 10 11
(210) 477563
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) MATUSZ ROMAN PHOTOS4FUN, Rzeszów, PL.
(540) P4F
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne cyfrowe, photobudki, 41 pokazy
sprzętu fotograficznego w celach szkoleniowych lub rozrywkowych,
wypożyczanie aparatów fotograficznych, pomoc w organizowaniu
imprez o charakterze rozrywkowym bądź edukacyjnym, fotografia
portretowa, edycja zdjęć.
(111) 309641
(220) 2017 10 12
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z‑NYLON
(540)

(210) 477629

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice polime‑
rowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] sztuczne żywice
do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice sztuczne jako
surowce w postaci proszków, płynów lub past, nieprzetworzone ży‑
wice poliamidowe, 7 części drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D,
szpule do drukarek 3D, 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włó‑
kiennictwa, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane
w druku 3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane
w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic poliamidowych.
(111) 309642
(220) 2017 10 17
(210) 477768
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) Naturalnie SOKOŁÓW
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 309643
(220) 2017 10 17
(210) 477786
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SMAKI PODRÓŻY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj‑
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa szynka, kiełbasa, kabano‑
sy, zupy.
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(111) 309644
(220) 2017 10 19
(210) 477902
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) PIPPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) MANGAL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 02.01.11, 27.05.01, 29.01.13, 02.01.23
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, re‑
stauracje z grillem, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, pizzerie, bu‑
fety, stołówki, usługi ogródków piwnych, puby, usługi kawiarniane,
usługi herbaciarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w bi‑
strach, usługi cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościo‑
wych, organizowanie bankietów.
(111) 309645
(220) 2017 10 19
(210) 477906
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) OŁDAKOWSKI MIKOŁAJ ZIELARNIA, Warszawa, PL.
(540) ZIELARNIA zielarzpolski.pl
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], esencje eteryczne, kremy
kosmetyczne, olejki aromatyczne, balsamy inne niż do celów me‑
dycznych, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
mydła lecznicze, mydełka, preparaty kąpielowe do celów higienicz‑
nych, szampony, kosmetyki upiększające, zioła do kąpieli, 5 sub‑
stancje dietetyczne do celów leczniczych, zioła do palenia do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
mineralne suplementy diety, środki trawienne do celów farmaceu‑
tycznych, preparaty medyczne do odchudzania, nalewki do celów
leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz‑
nych, leki ziołowe, leki dla ludzi, ałun w sztyfcie, borowina lecznicza,
dietetyczne napary do celów medycznych, białkowe suplementy
diety, witaminy prenatalne, witaminy i preparaty witaminowe, prepa‑
raty farmaceutyczne, moczopędne preparaty farmaceutyczne, pre‑
paraty farmaceutyczne na przeziębienie, preparaty farmaceutyczne
na kaszel, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty farma‑
ceutyczne dla ludzi, preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, pre‑
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, eliksiry [preparaty far‑
maceutyczne], suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne,
przeciwutleniające suplementy, probiotyki (suplementy), odżywcze
suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy
diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, su‑
plementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy mineralne do żywności, suplemen‑
ty diety zawierające glukozę, suplementy diety dla ludzi, suplemen‑
ty diety z pszenicy, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, suple‑
menty diety dla niemowląt, suplementy diety do użytku dietetycz‑
nego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane,
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety
z cynkiem, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, tabletki
przeciwutleniające, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające od‑
chudzanie, chemiczne tabletki dopochwowe, tabletki zmniejszające
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apetyt, musujące tabletki witaminowe, tabletki wspomagające opa‑
lanie, tabletki na alergie, tabletki na kaszel, tabletki do leczenia szu‑
mu usznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, kapsułki
z żeń‑szeniem do celów medycznych, kapsułki ziołowe poprawiające
sprawność seksualną u mężczyzn, kapsułki odchudzające, kapsułki
na alergie, kapsułki na kaszel, kapsułki żelatynowe na produkty far‑
maceutyczne, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, suplementy
odżywcze składające się głównie z cynku, pastylki do ssania na gar‑
dło, pastylki na kaszel do użytku medycznego, ziołowo miodowe
pastylki do ssania na gardło, pastylki na kaszel, lecznicze pastylki do
ssania, korzenie lecznicze, napary lecznicze, olejki lecznicze, kremy
lecznicze, toniki [lecznicze], zioła lecznicze, plastry lecznicze, maści
lecznicze, szampony lecznicze, mydła lecznicze, 30 zioła do celów
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, zioła przetworzone,		
zioła suszone, herbata, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczni‑
czych, nielecznicze tabletki odświeżające do ust, propolis (kit pszcze‑
li) spożywczy, propolis, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty,
nieprzetworzone zioła, tabletki drożdżowe do spożycia przez zwie‑
rzęta, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini‑
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów
sprzedaży detalicznej, promowanie towarów i usług osób trzecich za
pośrednictwem reklam na stronach internetowych, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie detalicz‑
nej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi handlu de‑
talicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj‑
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu hur‑
towego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi reklamowe w zakresie pro‑
duktów farmaceutycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple‑
mentami diety.

(111) 309646
(220) 2017 10 20
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) HOP‑CHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HOP‑ CHOP BarberShop
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, salony piękności.

(210) 477985

(111) 309647
(220) 2017 10 20
(210) 477996
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) ING BANK HIPOTECZNY
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania
i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowa‑
nie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, eksper‑
tyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów,
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i syste‑
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skompute‑
ryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo
finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie,
operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktu‑
alizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów
banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet.
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(111) 309648
(220) 2017 10 20
(210) 478005
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) ZUBIK‑BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ KATALOG
MARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) #chcętoprzeżyć
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia rozrywki w za‑
kresie: przejazdów: samochodami rajdowymi, sportowymi i tere‑
nowymi, quadami, gokartami, przelotów: balonem, samolotem,
szybowcem, motolotnią, paralotnią, motoparalotnią i skoków spado‑
chronowych, usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia nauki
podstaw sportów typu tenis, squash, golf, pływanie, deskorolka, jaz‑
da konna, karate, wspinaczka, taniec, w zakresie amatorskich szkoleń
kulinarnych i artystycznych.
(111) 309649
(220) 2017 10 20
(210) 478006
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) ZUBIK‑BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ KATALOG
MARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) # chcę to przeżyć
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, pomarańczowy, różowy
(531) 24.17.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia rozrywki w za‑
kresie: przejazdów: samochodami rajdowymi, sportowymi i tere‑
nowymi, quadami, gokartami, przelotów: balonem, samolotem,
szybowcem, motolotnią, paralotnią, motoparalotnią i skoków spado‑
chronowych, usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia nauki
podstaw sportów typu tenis, squash, golf, pływanie, deskorolka, jaz‑
da konna, karate, wspinaczka, taniec, w zakresie amatorskich szkoleń
kulinarnych i artystycznych.
(111) 309650
(220) 2017 10 23
(210) 478053
(151) 2018 04 30
(441) 2018 01 03
(732) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) edicta
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i kom‑
putery, oprogramowanie i programy komputerowe, urządzenia do
gaszenia ognia, 38 telekomunikacja, transmisja danych, przesyłanie
informacji za pomocą urządzeń elektronicznych, zapewnienie do‑
stępu do sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, Inter‑
netu, łączności satelitarnej, bezprzewodowych sieci komunikacyj‑
nych i kablowych, udostępnianie stron internetowych, baz danych,
elektronicznych tablic ogłoszeń, forów on‑line, katalogów, muzyki,
programów wideo i audio, komunikacja przez komputer, usługi in‑
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich
projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie,
ekspertyzy i rozwój sprzętu komputerowego, oprogramowania, sie‑
ci komputerowych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biuro‑
wych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarzającego
dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urzą‑
dzeń elektrycznych i elektronicznych, programowanie komputerów
lub sprzętu przetwarzającego dane, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, wypożyczanie komputerów,
archiwizacja elektronicznych baz danych, usługi w zakresie utrzy‑
mania komputerowych baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania
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utraconych danych z komputerowych baz danych, informacja o po‑
wyższych usługach.

(111) 309651
(220) 2017 10 25
(210) 478228
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ODPORNOŚĆ WitaMiNa C
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 24.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwa‑
rzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bez‑
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal‑
koholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo
‑warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo‑warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycz‑
nej, owocowe i owocowo‑warzywne soki i napoje wzbogacone wita‑
minami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sor‑
bety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 309652
(220) 2017 10 26
(210) 478234
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 11
(732) GŁĄB IRENA DOM DLA KAŻDEGO, Kaniów, PL.
(540) DOM DLA KAŻDEGO
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 07.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 pośrednic‑
two w sprawach majątku nieruchomego, 37 budownictwo, doradz‑
two budowlane.
(111) 309653
(220) 2017 10 26
(210) 478236
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) TM TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) Puppy luv
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, żółty, zielony
(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.06.03, 27.05.01, 27.03.03, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, artykuły i sprzęt sportowy,
zwierzęta i postacie fikcyjne na biegunach, zabawki interaktyw‑
ne, zabawki pluszowe, misie pluszowe, zabawki ruchome, zabawki
wypchane, zabawki elektroniczne, zabawki mówiące, zabawki edu‑
kacyjne, pluszowe zabawki, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie
zwierząt, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich gier, zabawek, ak‑
cesoriów do zabawy, artykułów i sprzętu sportowego, wyposażenia
placów zabaw i wesołych miasteczek pozwalające nabywcy wygod‑
nie je oglądać i kupować, usługi sprzedaży gier, zabawek, akcesoriów
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do zabawy, artykułów i sprzętu sportowego, wyposażenia placów
zabaw i wesołych miasteczek, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowy‑
mi, usługi importowe i eksportowe, usługi prowadzenia sprzedaży
w hurtowniach, sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony
internetowej zabawek i akcesoriów do zabawek.

(111) 309654
(220) 2017 10 26
(210) 478240
(151) 2018 03 30
(441) 2017 12 11
(732) PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chojnice, PL.
(540) NOTERA
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy do ciała, ko‑
smetyki do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry, zioła do ką‑
pieli, 16 obrazy i zdjęcia, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, wyroby
czekoladowe, słodycze, produkty zbożowe, zioła suszone, 31 zioła
świeże, zioła ogrodowe świeże, świeże zioła dla celów spożywczych,
41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi w zakresie: rozrywki
i rekreacji, organizacji wypoczynku, organizacji imprez sportowych,
organizacji szkoleń, wypożyczania sprzętu sportowego, 43 bary, do‑
radztwo kulinarne, usługi gastronomiczne, usługi świadczone przez
kawiarnie i restauracje, usługi hotelowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja przy‑
jęć weselnych (catering), imprezy firmowe (zapewnienie jedzenia
i napojów), organizowanie bankietów, 44 usługi w zakresie odnowy
biologicznej, prowadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych
i salonów piękności, fryzjerstwo, fizjoterapia, pielęgnacja urody dla
ludzi, usługi saun, usługi solarium, usługi SPA.
(111) 309655
(220) 2017 10 26
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 18
(732) DIPANI AMIT, Janki, PL.
(540) BrünBërg
(540)

(210) 478255

(531) 27.01.05
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, czujniki, dzwonki alarmo‑
we elektryczne, anteny, głośniki, gniazdka, elektryczne wtyczki i inne
kontakty, aparaty fotograficzne, celowniki fotograficzne, lornetki,
lupy (optyka), celki jako baterie, celki akumulatorowe, kalkulatory,
dzwonki sygnalizacyjne, kaski ochronne, kaski ochronne dla jeźdź‑
ców, kaski do jazdy konnej, liczniki, liczniki obrotów, mierniki, loków‑
ki elektrotermiczne do włosów, okulary, binokle, lusterka optyczne,
aparaty radiowe, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, słuchawki
na uszy, urządzenia telewizyjne, wagi, wagi pomostowe, kompasy
jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, 11 lampki elektrycz‑
ne na choinki, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy,
grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, grzejniki, formy do wypie‑
kania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne,
zapalarki do gazu, zapalniczki, zapalniczki do gazu, elektryczne go‑
frownice, frytkownice elektryczne, grille, wyposażenie kuchenne do
grilli elektrycznych, kuchenki, sprzęt kuchenny elektryczny, abażury
do lamp, szkła do lamp, obudowy do lamp, lampy elektryczne, lampy
olejowe, latarki, latarki kieszonkowe, aparaty do suszenia owoców,
pojemniki na lód, popielniki do palenisk, reflektory samochodowe,
suszarki do włosów, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki powie‑
trza, światła do pojazdów, światła rowerowe, żyrandole, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, lampy do oświetlenia akwarium,
latarki kieszonkowe, elektryczne, 14 zegary, 18 kije do parasoli, skó‑
rzane etui na klucze, kółka do parasoli, laski, laski do wspinaczki,
rączki do lasek spacerowych, opaski skórzane, parasole, pokrowce na
parasole, parasolki, druty do parasoli przeciwdeszczowych i przeciw‑
słonecznych, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, siatki na zakupy,
teczki szkolne, walizeczki, walizy, torby na zakupy.
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(111) 309656
(220) 2017 10 26
(210) 478256
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 18
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) Skin Re‑Lift
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety do użytku medycznego.
(111) 309657
(220) 2017 10 26
(210) 478261
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) POLSKA GRUPA BROKERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) pgb
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi pośred‑
nictwa ubezpieczeniowego.
(111) 309658
(220) 2017 10 26
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 18
(732) MICHAŁEK GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) mks_vir
(540)

(210) 478266

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagra‑
niami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, oprogramowanie,
programy komputerowe, części do komputerów i innych urządzeń
w postaci kart przeciwwirusowych i kontrolerów przeciwwiruso‑
wych oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające urządzenia,
sieci lub dane, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich
projektowanie, przemysłowa analiza badanie usług, projektowanie,
ekspertyzy i rozwój sprzętu komputerowego oprogramowania, sie‑
ci komputerowych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biuro‑
wych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych
elektronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarzającego
dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urzą‑
dzeń elektrycznych i elektronicznych, programowanie komputerów
lub sprzętu przetwarzającego dane, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, wypożyczanie komputerów,
archiwizacja elektronicznych baz danych, usługi w zakresie utrzy‑
mania komputerowych baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania
utraconych danych z komputerowych baz danych, informacja o po‑
wyższych usługach, 45 licencjonowanie własności intelektualnej,
know‑how, usługi doradcze związane z licencjonowaniem własności
intelektualnej, know‑how.

3276

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 309659
(220) 2017 10 26
(210) 478267
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) LIBET Light
(510), (511) 11 lampy elektryczne do zawieszania i stojące, lampy
oświetleniowe stojące do stosowania na otwartej przestrzeni, lam‑
py ozdobne ścienne i podłogowe, lampiony, latarnie oświetleniowe,
lampy bezpieczeństwa, lampy luminescencyjne oświetleniowe, la‑
tarki, lampy łazienkowe, reflektory do lamp, obudowy do lamp, za‑
wieszenia do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp, osłony do lamp,
oprawki żarówek do lamp elektrycznych, urządzenia i instalacje do
oświetlenia, oświetlenia sceny (sterowanie), regulatory oświetlenia
sceny, urządzenia do oświetlenia za pomocą diod elektrolumine‑
scencyjnych.
(111) 309660
(220) 2017 10 26
(210) 478268
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Synergio
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla pod‑
łoży z kostki brukarskiej‑wszystkie wymienione artykuły jako bar‑
wione oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki
brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia szlachetnego, płyty
betonowe, płyty o strukturze kamienia, płyty kamienne i z kamie‑
nia sztucznego, płyty o strukturze kamienia w technologii wet‑cast,
palisady betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodniko‑
we, korytka ściekowe betonowe, elementy betonowe murów opo‑
rowych, terakota, granit i wyroby z granitu, płyty i bloki z piaskow‑
ca, kamień, piaskowiec dla budownictwa, niemetalowe materiały
nawierzchniowe, elewacyjne i wykończeniowe, dekory betonowe,
kamień budowlany, materiały do budowy i pokryć dróg, bazalt, ka‑
mień, klinkier (kruszywo), krzemionka, kwarc, łupek twardy, kamień
wapienny, margiel wapienny, marmur, tłuczeń, kruszywa szlachetne,
kamień żużlowy, żwir.
(111) 309661
(220) 2017 10 26
(210) 478276
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld, DE.
(540) la MIA GRANDE
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 05.03.14
(510), (511) 30 dania gotowe, częściowo obrobione i półprodukty,
głównie z makaronu i/lub produktów zbożowych, makarony, pizze,
quiche, tarty w postaci tradycyjnego dania alzackiego na bazie ciasta
chlebowego, cebuli, boczku i śmietany, wszystkie uprzednio wymie‑
nione towary, o ile to możliwe, również w postaci schłodzonej lub
mrożonej.
(111) 309662
(220) 2017 10 27
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) meblujesz.pl
(540)

(210) 478293

Kolor znaku: granatowy, ciemnożółty
(531) 12.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aukcje publiczne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek,
druków, prospektów, broszur, doradztwo specjalistyczne w zakre‑
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sie prowadzenia działalności reklamowo‑promocyjnej, gromadze‑
nie i udostępnianie informacji, informacja o działalności handlowej,
organizowanie działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, obsługa baz danych dostęp‑
nych przez Internet, pozyskiwanie baz danych do komputerowych
baz danych, pokazy towarów, sortowanie danych w bazach kompu‑
terowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda‑
ży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie ma‑
teriału reklamowego, usługi reklamowe i promocyjne, usługi rekla‑
mowe świadczone za pośrednictwem mediów w tym globalnej sieci
komputerowej Internet, telewizji, radia, prasy, usługi pośrednictwa
handlowego przez sieć komputerową Internet, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami
informatycznymi.

(111) 309663
(220) 2017 10 27
(210) 478295
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY AVIA ŚWIDNIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik, PL.
(540) AVIA ŚWIDNIK
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, niebieski
(531) 03.07.24, 24.01.05, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, ka‑
mienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
16 albumy, katalogi, notesy, pocztówki, prospekty, druki, formula‑
rze, zakładki do książek, bilety, kalendarze, chorągiewki papierowe,
nalepki papierowe, papierowe serwetki i ręczniki, karty pocztowe,
koperty, teczki papierowe, druki, materiały introligatorskie, fotogra‑
fie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wy‑
jątkiem przyrządów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
afisze, plakaty, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, materiały
drukowane, materiały piśmienne, papier, 25 odzież, obuwie, odzież
sportowa, nakrycia głowy, odzież z nadrukami reklamowymi, 28 gry,
zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, karty do gry, 35 marke‑
ting, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyj‑
ne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie
sponsorowanych tekstów, prowadzenie sklepów i/lub hurtowni z pa‑
pierem, kartonem i wyrobami z tych materiałów nie ujętymi w innych
klasach, drukami, materiałami introligatorskimi, fotografiami, mate‑
riałami biurowymi, materiałami szkoleniowymi I instruktażowymi
z wyjątkiem przyrządów, materiałami z tworzyw sztucznych do pa‑
kowania nie ujętymi w innych klasach, czcionkami drukarskimi, ma‑
trycami drukarskimi, afiszami, plakatami, broszurami, czasopismami,
gazetami, kalendarzami, materiałami drukowanymi, materiałami
piśmiennymi, papierem, wyrobami z kartonu, odzieżą, obuwiem,
odzieżą sportową, nakryciami głowy, odzieżą z nadrukami rekla‑
mowymi, grami, zabawkami, artykułami sportowymi i gimnastycz‑
nymi, kartami do gry, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal‑
ność sportowa i kulturalna, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do
publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i ob‑
sługa kongresów, publikowanie książek, kultura fizyczna, lunaparki,
usługi obozów wakacyjnych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga‑
nizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów, orga‑
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nizowanie obozów sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, parki
rozrywki, rozrywka, wypożyczanie sprzętu sportowego, urządzenia
sportowe, organizowanie zajęć sportowych, prowadzenie treningów
w zakresie dyscyplin sportowych.

(111) 309664
(220) 2017 10 27
(210) 478298
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) FUNDACJA SMOLIN ANDRUSZEWSKI, Lipie, PL.
(540) ZARZĄD DÓBR SMOLIN od 1887 roku
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.15.03, 01.01.03, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 dziczyzna, filety rybne, galaretki, ikra rybia przetwo‑
rzona, konserwowane ryby, konserwy rybne, potrawy z ryb do spo‑
życia przez ludzi, przeciery rybne, ryby, ryby solone, żywność przy‑
gotowywana z ryb, 31 choinki, ikra rybia, mączka rybia, małże żywe,
nasiona, raki żywe, ryby żywe, skorupiaki, surowe drewno, zwierzęta
hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe, 43 biura zakwaterowa‑
nia, domy turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zaple‑
czem, produktami i zapleczem, 44 hodowla zwierząt, usługi w zakre‑
sie akwakultury.
(111) 309665
(220) 2017 10 27
(210) 478299
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) FUNDACJA SMOLIN ANDRUSZEWSKI, Lipie, PL.
(540) SMOLIN FISH
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 03.09.01, 29.01.04
(510), (511) 29 filety rybne, galaretki, konserwowane ryby, konser‑
wy rybne, pasztet z wątróbki, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
przeciery rybne, ryby, ryby solone, żywność przygotowywana z ryb,
31 ryby żywe, 40 wędzenie żywności, 44 hodowla zwierząt, usługi
w zakresie akwakultury.
(111) 309666
(220) 2017 10 27
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) THE DARK
(540)

(210) 478315

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.24
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 309667
(220) 2017 10 27
(210) 478321
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) MEDICOFARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ANGISEPTIN
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(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) 309668
(220) 2017 10 27
(210) 478329
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) JODŁOWSKI GRZEGORZ GOBA‑CAR, Bielsko‑Biała, PL.
(540)
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 12 samochody, samochody ciężarowe ogólnego i spe‑
cjalnego przeznaczenia, naczepy i przyczepy do samochodów cięża‑
rowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia, podwozia i nadwozia
samochodów, samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, zabu‑
dowy samochodów, samochodów ciężarowych, przyczep i naczep,
w szczególności: zabudowy skrzyniowe, zabudowy kontenerowe,
zabudowy wywrotkowe, konstrukcje plandekowe, kabiny sypialne
do samochodów ciężarowych, spojlery do samochodów, owiewki do
samochodów.
(111) 309669
(220) 2017 10 27
(210) 478338
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) NAWROCKA AGNIESZKA KOSMAG, Wrocław, PL.
(540) Upiększalnia
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki kolorowe,
tipsy, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, kremy tonizu‑
jące, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do makijażu, olejki mi‑
neralne, środki nawilżające, kosmetyki do włosów, kosmetyki do rzęs,
kosmetyki do brwi, żele nawilżające, płyny do twarzy, kremy do twarzy,
maseczki do skóry, pudry w kamieniu, kosmetyki w postaci różu, kosme‑
tyki do paznokci, kosmetyki do ust, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki
w formie mleczek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki do maki‑
jażu twarzy olejki do opalania, olejki po opalaniu, kolorowe kosmetyki
do oczu, kosmetyki do makijażu skóry, peelingi do skóry, kosmetyki do
pielęgnacji skóry, kosmetyki w formie żeli, błyszczyki do ust, kosmety‑
ki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające kremy do skóry, odżywki
utwardzające do paznokci, mieszanki do rozjaśniania skóry, środki do
oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające przeciw starzeniu się do
użytku jako kosmetyki, mydła, żele pod prysznic, balsamy do ciała, sub‑
stancje koloryzujące do włosów, płyny odżywcze do włosów, preparaty
do nawilżania włosów, szampony do włosów, kuracje przeciwłupieżowe
w formie szamponów, olejki do włosów, aromatyczne olejki eteryczne,
emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki ete‑
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ryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii, olejki eterycz‑
ne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki na‑
turalne do celów kosmetycznych, olejki zapachowe, 35 usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna‑
cyjnymi, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom w za‑
kresie: preparatów i produktów medycznych, artykułów kosmetycznych
i pielęgnacyjnych oraz preparatów stosowanych w medycynie kosme‑
tycznej, chirurgii kosmetycznej oraz przeciwstarzeniowej, usługi sprze‑
daży detalicznej w zakresie kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych,
administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, promowanie sprze‑
daży przy użyciu mediów audiowizualnych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie detalicz‑
nej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych oraz akcesoriów
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toale‑
towymi, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on
‑line, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów
kosmetycznych, usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspe‑
cjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem
Internetu, kosmetyków, towarów higienicznych i do pielęgnacji ciała,
środków czystości oraz środków do celów leczniczych w szczególności:
kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła, żele pod prysznic, balsamy do
ciała, kosmetyczne środki nawilżające, środki do czyszczenia zębów, to‑
niki do skóry, substancje koloryzujące do włosów, płyny odżywcze do
włosów, preparaty do nawilżania włosów, szampony do włosów, kura‑
cje przeciwłupieżowe w formie szamponów, olejki do włosów, olejki do
ciała, maseczki do twarzy, maseczki do celów kosmetycznych, kremy do
twarzy, emulsje do twarzy, kremy pod oczy, środki oczyszczające skórę,
aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne,
esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki eterycz‑
ne, olejki do aromaterapii, olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku
w gospodarstwie domowym, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki zapachowe, przybory, szczotki, gąbki i aplikatory stosowane z ko‑
smetykami i produktami toaletowymi, puszki do pudru, szczotki do wło‑
sów i grzebienie, pędzle do makijażu, szczoteczki i grzebienie do rzęs
i brwi, aplikatory pianki, gąbki do makijażu i puszki do pudru, pojemniki
przystosowane do przechowywania kosmetyków i produktów toaleto‑
wych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchi‑
singu, 42 tworzenie i administrowanie portali internetowych w zakresie
medycyny kosmetycznej, chirurgii kosmetycznej oraz przeciwstarzenio‑
wej, higieny, zdrowia i urody oraz preparatów i produktów medycznych,
artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, administrowanie informa‑
tycznych systemów marketingowych, administrowanie systemów ob‑
sługi klienta dostępnych przez Internet, 44 fryzjerstwo, usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
salonów i klinik medycznych i kosmetycznych, usługi w zakresie higieny,
zdrowia i urody, usługi medyczne w zakresie medycyny kosmetycznej,
chirurgii kosmetycznej oraz przeciwstarzeniowej, masaże, aromatera‑
pia, chirurgia plastyczna, usługi salonów fryzjerskich, łaźnie tureckie,
manicure, usługi salonów piękności, sauny (usługi), solaria (usługi), usłu‑
gi klinik medycznych, usługi wizażystów, analiza kosmetyczna, zabiegi
depilacyjne, depilacja woskiem, doradztwo w zakresie urody, elektroliza
do celów kosmetycznych, higiena i pielęgnacja urody, nakładanie pro‑
duktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze
dotyczące usuwania cellulitu, usługi pedicure, usługi pielęgnacji stóp,
usługi spa, usługi w zakresie mikropigmentacji, zabiegi higieniczne dla
ludzi, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla włosów,
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetyczne w zakresie wyko‑
nywania makijażu.

(111) 309670
(220) 2017 10 30
(210) 478364
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 04
(732) TOMASIK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) ALTER INVESTMENT
(510), (511) 36 usługi powiernicze, administrowanie nieruchomo‑
ściami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w zakresie kupna
‑sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie
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nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, organizowanie
i przeprowadzania aukcji nieruchomości, dostarczanie nieruchomo‑
ści na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, wybór i nabywanie
nieruchomości [w imieniu osób trzecich], usługi agencji nieruchomo‑
ści dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, inwestowanie w nie‑
ruchomości, 37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, remont nie‑
ruchomości, konserwacja nieruchomości.

(111) 309671
(220) 2017 10 30
(210) 478371
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) ZAKŁADY PRODUKCYJNO‑USŁUGOWE PRAWDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olecko, PL.
(540) P PRAWDA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa stale, brykiety materiałów palnych, brykiety
drewna, 19 budowlane materiały niemetalowe, drewno budow‑
lane, tarcica, drewno po częściowej obróbce, drewno obrobione,
półfabrykaty drewniane: belki, deski, płyty, płyty wiórowe surowe
i laminowane, płyty pilśniowe, płyty klejone, fronty płycinowe, for‑
niry, listwy, okładziny i wstęgi drzwiowe, sklejki: budowlane, meblo‑
we i specjalnego przeznaczenia, niemetalowe: okna, drzwi, systemy
drzwi przesuwnych, parapety okienne, żaluzje, 20 meble, meble
skrzyniowe i szkieletowe, meble pokojowe, meble kuchenne, meble
dziecięce i młodzieżowe, meble biurowe, systemy zabudowy mebli
modułowych, galanteria drewniana i sklejkowa, biurka, gabloty, kar‑
toteki, komody, kredensy, krzesła i meble do siedzenia, ławy, półki
meblowe, pulpity, skrzynie, stoły, stoły konferencyjne, segmenty,
szafy, szafki, szuflady, taborety, toaletki, blaty robocze, blaty stoło‑
we, blaty laminowane, meble ogrodowe i kempingowe, wieszaki na
odzież, wieszaki stojące na odzież jako stojaki, drewniane elementy
do mebli: kołki, śruby, wkręty, opakowania drewniane, beczki drew‑
niane, opakowania z drewna do butelek, skrzynie i pudełka z drewna,
palety transportowe niemetalowe, wyroby z drewna, korka, ratanu,
trzciny, wikliny, słomy i imitacji tych wszystkich materiałów lub z two‑
rzyw sztucznych, 42 prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk
technicznych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicz‑
nych, projektowanie mebli, badania techniczne i ekspertyzy inżynie‑
ryjne w zakresie przetwórstwa drewna, projektowania i produkcji
mebli, kontrola jakości, testowanie materiałów, wzornictwo przemy‑
słowe, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie przetwór‑
stwa drewna, projektowania i produkcji mebli, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska.
(111) 309672
(220) 2017 10 30
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 04
(732) EXECUTIVE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DIAMENTY PRIVATE EQUITY
(540)

(210) 478378

Kolor znaku: złoty
(531) 17.02.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.
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(111) 309673
(220) 2017 10 30
(210) 478380
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) RAVELO
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 309674
(220) 2017 10 30
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 04
(732) PPG TRILAK Kft., Budapeszt, HU.
(540) DISPERZIT
(510), (511) 2 farby.

(210) 478382

(111) 309675
(220) 2017 04 10
(151) 2017 12 11
(441) 2017 06 26
(732) SFINKS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) Chłopska Pierogarnia
(540)

(210) 470305

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, 24 bielizna poście‑
lowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bielizna
stołowa i pościelowa, pokrowce i narzuty na meble, tekstylne artykuły
kąpielowe, tkaniny, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, wyro‑
by tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, zasłony, 29 dżemy, dzi‑
czyzna, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, drób, dipy, desery
mleczne, desery owocowe, buliony [gotowe], potrawy rybne, potrawy
mięsne gotowane, jaja ptasie i produkty z jaj, gotowe posiłki zawierają‑
ce [głównie] jajka, sałatki warzywne, sałatki gotowe, sałatki owocowe,
pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki po‑
dawane na przystawkę, sałatki na bazie ziemniaków, warzywa mrożo‑
ne, warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa konser‑
wowane, konserwowane warzywa, warzywa marynowane, warzywa
liofilizowane, warzywa w słoikach, caponata [duszone warzywa], wa‑
rzywa 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 warzyw‑
ne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty warzywne do goto‑
wania [soki], zupy, zupy błyskawiczne, zupy bisque, zupy w puszkach,
błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, zupy (składniki do sporzą‑
dzania-), pasztet z wątróbki, pasztet z gęsich wątróbek, pasztet wa‑
rzywny, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym
pasztety, smalec), 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 zawiera‑
jące tłuszcz, pasty z trufli, pasty do smarowania składające się z orze‑
chów laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, pasty na bazie orze‑
chów, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie czosnku
do smarowania, tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), pasty do
smarowania składające się głównie z owoców, pasty do zup, ryby, ryby
solone, ryby przetworzone, ryby mrożone, ryby wędzone, ryby suszo‑
ne, 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 owo‑
ce morza, przetworzone owoce morza, przystawki mrożone składają‑
ce się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głów‑
nie z owoców morza, przystawki gotowe do spożycia, składające się
przede wszystkim z owoców morza, mrożone pakowane przystawki
składające się głównie z owoców morza, ciasto z krabem, zagęszczone
sosy pomidorowe, fasola pieczona w sosie pomidorowym, przypra‑
wy 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
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morza, 30 pasty warzywne [sosy], przeciery warzywne [sosy], papki
warzywne (sosy – żywność), zagęszczacze warzywne, koncentraty wa‑
rzywne stosowane jako przyprawy, pasztet w cieście (pâté en croûte),
pasty curry, pasty spożywcze z curry, pasty czekoladowe do chleba,
pikantne sosy, czatnej i pasty, pasty do smarowania na bazie majo‑
nezu, 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 ka‑
napek, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan],
pasty czekoladowe, pastylki nielecznicze, pastylki [wyroby cukierni‑
cze], pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], piankowe pastylki na
bazie cukru, nielecznicze pastylki odświeżające do ust, pastylki [inne
niż do celów medycznych], nielecznicze wyroby cukiernicze w posta‑
ci 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 paluszki
chlebowe, koncentraty do chleba, mieszanki do chleba, paluszki chle‑
bowe, pudding z chleba, przekąski składające się głównie z chleba,
świeży chleb, ciasto na chleb, chleb, zakwas chlebowy, mieszanki 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, lukrowane cia‑
sto, ciasto migdałowe, kruche ciasto, ciasto francuskie, ciasto śliwko‑
we, ciasto kruche, ciasto śniadaniowe, ciasto o przedłużonej 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 zbo‑
żowe, chrupki zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, gotowe pro‑
dukty spożywcze w postaci sosów, spaghetti w sosie pomidorowym
w puszce, sosy, przyprawy, mieszanki przypraw, lody, krem budynio‑
wy w proszku, budyń ryżowy, budynie deserowe, nadzienie na bazie
kremu budyniowego do tortów i ciast, majonez z piklami, pasy do
smarowania na bazie majonezu i keczupu, majonez, wyroby cukierni‑
cze, 43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, ofe‑
rowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach,
organizowanie bankietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], restauracje z grillem, restauracje serwujące delikatesy, re‑
stauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje dla turystów, puby, przygotowywanie posiłków, przygo‑
towywanie posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w re‑
stauracjach i barach, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjaz‑
dy, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe dla centrów
konferencyjnych, 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 wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w bistrach.

(111) 309676
(220) 2017 10 03
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) KORCZYK MARCIN, Nowy Sącz, PL.
(540) Pan Tabletka
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.11

(210) 477211
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowy‑
wanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie wykładów, zapewnianie szkoleń online, usługi wy‑
dawnicze, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo‑
we, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamo‑
we, w Internecie.

(111) 309677
(220) 2017 10 30
(210) 478383
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ravelo
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 309678
(220) 2017 10 30
(210) 478387
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) PARTNER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PARTNER
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 26.11.07, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe i reaseku‑
racyjne, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpie‑
czeniowych, maklerstwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpie‑
czeniach, doradztwo ubezpieczeniowe, wycena finansowa majątku
ruchomego i nieruchomego dla celów ubezpieczeń, likwidacja szkód
ubezpieczeniowych, usługi finansowe i inwestycje kapitałowe zwią‑
zane z działalnością ubezpieczeniową, sponsorowanie finansowe,
przetwarzanie płatności, tworzenie funduszy, pośrednictwo ubez‑
pieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, ubezpieczeniowa wycena finan‑
sowa, analizy finansowe, operacje finansowe, transakcje finansowe,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednic‑
twem telekomunikacji i mediów elektronicznych.
(111) 309679
(220) 2017 10 30
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 04
(732) ULALA CHEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ulala Chef
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony
(531) 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12

(210) 478390
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(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi marke‑
tingowe, usługi public relations, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością go‑
spodarczą dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, badania rynku, 41 organizowanie i planowanie
przyjęć (rozrywka), organizowanie widowisk (impresariat), organizo‑
wanie i prowadzenie warsztatów (szkoleń), kształcenie praktyczne
(pokazy), rezerwowanie miejsc na pokazy, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi restauracyjne, wypożyczanie urzą‑
dzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń.

(111) 309680
(220) 2017 10 30
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 04
(732) GRABOWSKI DORIAN, Tuszyn, PL.
(540) DORIAN GRABOWSKI
(540)

(210) 478394

(531) 26.01.01, 26.04.06, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, akcesoria do wyrobu biżu‑
terii, akcesoria do zegarków, amulety będące biżuterią, amulety
[biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku
osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku
osobistego, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szla‑
chetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżu‑
teria damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria do noszenia na głowie,
biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria na ciało, biżuteria na zamówienie, biżuteria
osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżute‑
ria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria
w postaci koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria
z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł,
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykona‑
na z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszla‑
chetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria
wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowa‑
nych metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria
wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżu‑
teria z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria
z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria
z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z meta‑
li szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze
stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna
biżuteria], biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria ze złota, biżu‑
teria ze złotem, biżuteria, zegary i zegarki, bransoletki [biżuteria],
bransoletki charytatywne, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria],
bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane srebrem, bransolet‑
ki pozłacane, bransoletki przyjaźni, bransoletki z drewnianych ko‑
ralików, bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki
z metali szlachetnych, bransoletki z tkaniny haftowanej [biżute‑
ria], broszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki po‑
kryte złotem [biżuteria], diademy, diament [nieobrobiony], figurki
[bibeloty] pokryte metalami szlachetnymi, figurki [bibeloty] wy‑
konane z metali szlachetnych, figurki do celów ozdobnych z meta‑
li szlachetnych, figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych,
figurki pokryte metalem szlachetnym, figurki [statuetki] z metali
szlachetnych, figurki wykonane z imitacji złota, figurki wykonane
ze srebra, figurki wykonane ze złota, figurki z metali szlachetnych,
figury z metali szlachetnych, imitacja biżuterii, jubilerskie łań‑
cuszki kord na bransoletki, jubilerskie łańcuszki kord na ozdoby
na nogę, jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, jubilerskie łań‑
cuszki zabezpieczające, kasetki na biżuterię, kasetki na biżuterię
[szkatułki], kasetki na biżuterię [na miarę], kasetki skórzane na
biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klipsy ju‑
bilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, kolczyki, kolczyki do
uszu, kolczyki‑koła, kolczyki powlekane srebrem, kolczyki pozła‑
cane, kolczyki wiszące, kolczyki z metali szlachetnych, koraliki
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do wyrobu biżuterii, łańcuszki na klejnoty, łańcuszki pozłacane,
łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, łańcuszki
z metali szlachetnych na naszyjniki, łańcuszki z metali szlachet‑
nych na bransoletki, łańcuszki z metali szlachetnych, medaliony
[biżuteria], medaliony wykonane z metali szlachetnych, meda‑
liony wykonane z metali nieszlachetnych, naszyjniki [biżuteria],
naszyjniki powlekane srebrem, naszyjniki „śliniaki”, naszyjniki
[wyroby jubilerskie], naszyjniki z metali szlachetnych, naturalne
kamienie szlachetne, nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze
srebra (biżuteria), nici ze złota [biżuteria], obrączki ślubne, ozdoby
[biżuteria], ozdoby do uszu w postaci biżuterii, ozdoby na ubrania
w postaci biżuterii, ozdoby powlekane metalami szlachetnymi,
ozdoby z biżuterii sztucznej, perły [biżuteria], pierścienie (ozdo‑
by), pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria] wykonane z me‑
tali nieszlachetnych, pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych,
pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powle‑
kane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki (wyroby jubiler‑
skie), pierścionki zaręczynowe, pierścionki w całości z drogich ka‑
mieni, pierścionki złote, pozłacane naszyjniki, sztuczna biżuteria,
wisiorki biżuteryjne, wisiorki do łańcuszków do zegarków, wisiorki
[klejnoty], wisiorki, zawieszki, wyroby biżuteryjne, wyroby jubiler‑
skie, wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie do użytku
osobistego, wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachet‑
nych, wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyro‑
by jubilerskie wykonane ze srebra, wyroby jubilerskie wykonane
z brązu, wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, wy‑
roby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, wyro‑
by jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie
wykonane z łańcuszka typu kord, wyroby jubilerskie wykonane
z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, wyroby jubiler‑
skie z kamieniami szlachetnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami
ozdobnymi, wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, wyroby
jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie z perłami,
wyroby jubilerskie ze szkła, zawieszki [biżuteria], zawieszki do
bransoletek, zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospo‑
litych, zawieszki do naszyjników, złote bransoletki, złote kolczyki,
złote łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, złote naszyjniki, złote
nici [biżuteria].

(111) 309681
(220) 2017 10 30
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 04
(732) KORPALSKA VIOLETTA E‑OFFICE, Toruń, PL.
(540) lubito
(540)

(111) 309683
(220) 2017 10 30
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) PISARZEWSKI PAWEŁ FILIP, Łomianki, PL.
(540) słodkie hawo
(540)
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Kolor znaku: czerwony, złoty, biały, czarny
(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orze‑
chy i nasiona roślin strączkowych, orzechy kandyzowane, dżemy, ga‑
laretki, pasty owocowe, przetwory owocowe, 30 pasty czekoladowe
zawierające orzechy, orzechy w czekoladzie, wypieki, wyroby cukier‑
nicze, desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie pasty
do smarowania, płatki śniadaniowe zawierające miód, słodycze,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, orzechy świeże.
(111) 309684
(220) 2017 10 30
(210) 478402
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 04
(732) STEFANKIEWICZ AGATA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań, PL.
(540) Dentosfera
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
(111) 309685
(220) 2017 10 30
(210) 478403
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) STEFANKIEWICZ AGATA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań, PL.
(540) Dentosfera
(540)

(210) 478396

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 02.03.17, 02.03.23, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
Kolor znaku: czerwony, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z produktami spożywczymi, chemicznymi, artykułami gospodarstwa
domowego i sprzętem RTV, w szczególności za pośrednictwem sta‑
cjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 309682
(220) 2017 10 30
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 04
(732) TERMOFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TERMOFOL
(540)

(111) 309686
(220) 2017 10 30
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) INFOGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała, PL.
(540) iG INFOGLASS
(540)

(210) 478414

(210) 478399

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.15.09
(510), (511) 9 regulatory ciepła, regulatory termiczne [termostaty],
17 folie izolacyjne, materiały z tworzyw sztucznych w formie folii
[półprodukty], materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła,
izolatory przewodzące ciepło.

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramo‑
wanie, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych
ze środowiskiem świata zewnętrznego (oprogramowanie do oku‑
larów rozszerzonej rzeczywistości stosowane w różnych branżach),
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedial‑
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ne i fotograficzne, urządzenia do przechowywania danych, optyczne
nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie (integracja
urządzeń rozszerzonej rzeczywistości z oprogramowaniem), 42 usłu‑
gi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego (tworzenie oprogra‑
mowania do zastosowania w okularach rozszerzonej rzeczywistości),
usługi naukowe i technologiczne, opracowywanie nowych produk‑
tów (tworzenie systemów wirtualnej rzeczywistości w oparciu o do‑
stępne komponenty i oprogramowanie).

(111) 309687
(220) 2017 10 30
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) PGO SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) SW
(540)

(540) Promama
(540)

(210) 478418
Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski
(531) 02.03.16, 02.03.30, 02.09.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.14,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna‑
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemow‑
ląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsu‑
łek, pastylek, płynów, groszków, pianek, aerozoli, maści, kremów.

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 aluminium [glin], formy, kule stalowe, materiały kole‑
jowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metale nieszlachetne i ich
stopy, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, obrotnice
kolejowe, obudowy metalowe do szybów naftowych, pręty stalowe
walcowane na gorąco, pręty stalowe wyższej jakości, rolety ze stali,
stal lana [staliwo], stal surowa lub półprzetworzona, stopy stali, że‑
liwo surowe lub półprzetworzone, 7 bębny [części maszyn], części
hamulcowe inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka
[części maszyn], dławnice [części maszyn], formy [części maszyn],
korby [części maszyn], maźnice [części maszyn], miechy [części ma‑
szyn], młotki [części maszyn], narzędzia [części maszyn], obudowy
[części maszyn], podajniki [części maszyn], pompy [części maszyn
lub silników], sita [maszyny lub części maszyn], smarownice [części
maszyn], tłoki[ części maszyn lub silników], uchwyty [części maszyn],
40 chromowanie, cynowanie, frezowanie, niklowanie, obróbka me‑
tali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie, powleka‑
nie metalu, szlifowanie, usługi spawalnicze.
(111) 309688
(220) 2017 10 30
(210) 478427
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA GLINKA BŁĘKITNA
(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 pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glin‑
ki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do
celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do
celów leczniczych.
(111) 309689
(220) 2017 10 30
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US.
(540) SEQUOIA
(510), (511) 5 insektycydy dla rolnictwa.
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(210) 478428

(111) 309690
(220) 2017 10 31
(210) 478464
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.

(111) 309691
(220) 2017 10 31
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Urocaps Total
(540)

(210) 478465

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(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
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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) 309692
(220) 2017 10 31
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Cholesterinn
(540)

(210) 478466

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(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) 309693
(220) 2017 10 31
(210) 478467
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) ARTIMENOL
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna‑
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czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemow‑
ląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsu‑
łek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(111) 309694
(220) 2017 10 31
(210) 478468
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) METABOLSON
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna‑
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemow‑
ląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsu‑
łek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 309695
(220) 2017 10 31
(210) 478469
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) MOBIZYM
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna‑
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemow‑
ląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsu‑
łek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 309696
(220) 2017 10 31
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) BilloActiv
(540)

(210) 478473

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(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‑
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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) 309697
(220) 2017 10 31
(210) 478475
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Wiem, czym oddycham
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finan‑
sowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na ży‑
cie, informacje w sprawach ubezpieczeń.
(111) 309698
(220) 2017 11 07
(210) 478684
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) azuben
(510), (511) 5 leki i wyroby medyczne do stosowania w stanach za‑
palnych skóry, błon śluzowych jamy ustnej i gardła, stanach zapal‑
nych błon śluzowych okolic intymnych oraz w stanach zapalnych
i skurczowych przewodu pokarmowego oraz suplementy diety
i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, wszyst‑
kie ww. zawarte w klasie 5‑tej .
(111) 309699
(220) 2017 11 09
(210) 478803
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540)

(531) 26.03.16, 24.13.22, 19.13.21
(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) 309700
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) GUŚCIORA PIOTR MEXON, Milanówek, PL.
(540) mexon MEXON‑PERFUME.EU
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy.

(210) 478808
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372345
375884
392472
392475
402193
405633
407578
409992
410006
415956
416757
420395
420634
421168
423328
424225
424605
429794
434091
435030
435080
436388
437825
437837
437839
437840
437841
438046
438059
438060
438061
438062
438063
438064
439997
440362
444509
444607
446147
446206
449548
449549
451477
451765
452035
453341
453952
454618
454942
458358
460171
460172
460350
461879

21/2010
01/2011
04/2012
04/2012
21/2012
02/2013
06/2013
11/2013
11/2013
21/2013
22/2013
03/2014
03/2014
04/2014
08/2014
10/2014
11/2014
20/2014
05/2015
04/2015
04/2015
06/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
13/2015
14/2015
22/2015
22/2015
24/2015
24/2015
5/2016
5/2016
9/2016
10/2016
10/2016
13/2016
13/2016
15/2016
U
U
U
U
U
U

461968
463087
463926
464340
466167
466331
466332
468218
469665
469761
469847
469848
469850
471009
471801
471847
471896
472881
473049
473309
474112
474237
474250
474491
474714
475015
475033
475101
475204
475205
475766
475771
475774
475781
476669
476976
476989
476991
476993
477784
477797
478103
478258
478992
478996
479264
479949
480228
480375
480408
480620
481111
481452
481454

25/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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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.
397216
401442
405027
407384
412245
412251
414457
414458
417112
417113
419046
420324
422377
422378
423047
423658
423659
424092
425160
426249
430163
436552
438071
439941
440133
446777
447058
448176
448235
460829
466112
468235
468962
469587
470038
470868
470912
470913
471871
472030
472627
472696
472706
472708
472970
473767
474167

12/2012
20/2012
01/2013
06/2013
14/2013
14/2013
18/2013
18/2013
23/2013
23/2013
01/2014
03/2014
06/2014
06/2014
07/2014
09/2014
09/2014
10/2014
12/2014
14/2014
20/2014
07/2015
10/2015
13/2015
13/2015
26/2015
26/2015
2/2016
2/2016
25/2016
ZT09/2017
ZT17/2017
U
ZT18/2017
ZT25/2017
ZT23/2017
ZT23/2017
ZT23/2017
U
ZT26/2017
U
ZT33/2017
ZT33/2017
ZT33/2017
ZT40/2017
ZT38/2017
U

474927
475655
475730
476294
476458
478652
479114
479181
479754
479930
479982
480019
480039
480042
480093
480153
480280
480357
480525
480708
480728
480729
480730
480731
480732
480760
480761
480763
480967
481021
481068
481158
481259
481361
481516
481524
481680
481681
481743
481783
481903
481964
481966
482207
482395
482608

ZT39/2017
U
U
U
U
U
U
U
ZT04/2018
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 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.

368593
383215
385954
388567
391407
394296
394721
394730
399278
407573
407881
409689
416034
417980
417981
419136
419571
419752
419753
421785
424091
424826
427325
428270
429075
429481
430285
431131
431398
432132
432133
432147
432655
432784
432785
434573
434881
434883
436172
436528
436639
438920
439450
440218
440525
440967
441080
442279
442813
444930
446480
446980
447174
447941
448854
449844
449845
449924
449925
450311
450314
450502
450918
451101
451465
451499
451511

15/2010
14/2011
19/2011
23/2011
02/2012
07/2012
08/2012
08/2012
15/2012
06/2013
06/2013
10/2013
21/2013
25/2013
25/2013
01/2014
01/2014
02/2014
02/2014
05/2014
10/2014
11/2014
15/2014
17/2014
18/2014
19/2014
20/2014
22/2014
23/2014
24/2014
24/2014
24/2014
25/2014
25/2014
25/2014
05/2015
03/2015
03/2015
06/2015
06/2015
07/2015
11/2015
12/2015
13/2015
14/2015
15/2015
15/2015
17/2015
18/2015
23/2015
25/2015
26/2015
26/2015
2/2016
4/2016
5/2016
5/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
8/2016
8/2016
9/2016
9/2016
9/2016

3285
452167
452320
454381
454701
455014
455199
455935
455936
456531
456534
456922
456926
457175
457295
457302
457404
459501
459528
460115
460329
460708
460825
461163
461169
461211
461274
461296
461334
461619
461702
461715
461723
461749
461753
461766
461768
461946
461948
461979
461980
462003
462193
462205
462364
462365
462367
462418
462495
462524
462602
462639
462644
462694
462717
462781
462800
462854
463020
463061
463100
463228
463270
463274
463282
463309
463310
463311

10/2016
11/2016
14/2016
15/2016
/
13/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

3286
463313
463360
463361
463362
463366
463395
463399
463460
463485
463510
463524
463559
463594
463718
463719
463774
463785
463791
463850
463857
463946
463969
463989
464032
464059
464074
464117
464140
464164
464174
464195
464197
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

464202
464239
464297
464306
464313
464319
464324
464325
464365
464399
464521
464575
464577
464578
464579
464636
464663
464676
464678
464755
464803
464870
464885
465065
465353
465354
465377
465380
465382
465591
465597

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.

Nr 8/2018

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
033997 2018 05 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE TIMKEN COMPANY,
CANTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE TIM‑
KEN COMPANY, North Canton, Stany Zjednoczone Ameryki.
044081 2018 05 24 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2293/16/455) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy‑
cją 2380992 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-44081 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
044081 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 573/18/980) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy‑
cją 2380992 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-44081 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
046831 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROWENTA-WERKE GESELLSCHAFT MIT
BESCHRANKTER HAFTUNG, OFFENBACH A.MAIN, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: ROWENTA DEUTSCHLAND GMBH, Offenbach a. Main,
Niemcy.
046831 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ROWENTA DEUTSCHLAND
GMBH, Offenbach a. Main, Niemcy i dokonanie wpisu: ROWENTA
WERKE GMBH, Erbach, Niemcy.
047085 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALI S.P.A., ANZOLA DEL‑
L’EMILIA (BOLOGNA), Włochy i dokonanie wpisu: ALI S.P.A., Medio‑
lan, Włochy.
047214 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DAVIDE CAMPARI-MILA‑
NO S.P.A., MEDIOLAN, Włochy i dokonanie wpisu: Davide Campari
– Milano S.p.A., Sesto San Giovanni, Włochy.
047272 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BEAM SUNTORY UK LIMITED, Uxbridge,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: BODEGAS FUNDADOR S.L., Ma‑
dryt, Hiszpania.
047273 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BEAM SUNTORY UK LIMITED, Uxbridge,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: BODEGAS FUNDADOR S.L., Ma‑
dryt, Hiszpania.
049055 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria.
049312 2018 05 24 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2296/16/658) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2380993 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na
znak towarowy R-49312 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka Bryta‑
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nia wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie,
Irlandia”.

SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska na czas nieokreślony.”

049312 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 marca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 544/18/418) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy‑
cją 2380993 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-49312 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
w Dublinie, Irlandia”.

073251 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAŁTYK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 341481834 i doko‑
nanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ”BAŁTYK”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
911297992.

049765 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: RUBID 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147098976 i dokonanie
wpisu: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
053907 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG,
Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria.
060876 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYNGENTA LIMITED, GUILDFORD, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Syngenta Limited, Guildford, Wielka
Brytania.
063047 2018 05 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 SPOŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków,
Polska 356357380.
063047 2018 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPO‑
ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpi‑
su: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
356357380.
063166 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 070409810 i dokonanie wpisu: PPG PO‑
LIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810.
064204 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG,
Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria.
064711 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fabryka Kosmetyków
„Pollena-Ewa” Spółka Akcyjna, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: Fa‑
bryka Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna, Zelów, Polska
470035135.
067996 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 stycznia 2010 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez PERFETTI VAN MELLE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska na czas nieokreślony.”
067997 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 stycznia 2010 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez PERFETTI VAN MELLE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska na czas nieokreślony.”
068696 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 stycznia 2010 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez PERFETTI VAN MELLE POLSKA

074450 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 stycznia 2010 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez PERFETTI VAN MELLE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska na czas nieokreślony.”
076723 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 stycznia 2010 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez PERFETTI VAN MELLE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska na czas nieokreślony.”
076211 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 stycznia 2010 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez PERFETTI VAN MELLE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska na czas nieokreślony.”
078293 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PAWO Sp. z o.o., Pabianice, Polska
473085435 i dokonanie wpisu: PAWO-MEN SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice,
Polska 473085435.
078417 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEW WAVE GROUP AB, Göteborg, Szwe‑
cja i dokonanie wpisu: CRAFT OF SCANDINAVIA AB, Boras, Szwecja.
082696 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC
I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 431249645 i do‑
konanie wpisu: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
085930 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 142754068 i dokonanie wpisu: MARIGONKIA HOL‑
DINGS LTD, Limassol, Cypr.
087473 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFFINITY PETCARE S.A., SANT CUGAT DEL
VALLES, Hiszpania i dokonanie wpisu: AFFINITY PETCARE S.A., Bar‑
celona, Hiszpania.
094392 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CAMRO Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑
-Handlowe Kamrowski Jacek, Sopot, Polska i dokonanie wpisu:
CAMRO KAMROWSKI KALWASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska
361050395.
099830 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG,
Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria.
104618 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW
CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, Polska i dokonanie
wpisu: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
003469134.
110192 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRF BRASIL FOODS PTE LIMITED, SINGA‑
PUR, Singapur i dokonanie wpisu: BRF SINGAPORE FOODS PTE.
LTD, Singapur, Singapur.
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110443 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRAMET-SPORT Spółka z o. o. Krzysztof
Bieńkowski, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: „SPORT GRUPA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 012747681.

121481 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Niedźwiedzka-Owsiak Lidia Przedsię‑
biorstwo Produkcji Programów Telewizyjnych MRÓWKA CAŁA,
Warszawa, Polska 011206807 i dokonanie wpisu: Fundacja Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Warszawa, Polska 010168068.

113929 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEITA, Paris, Francja i dokonanie wpisu:
SOCIÉTÉ NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS
ET ALLUMETTES, SASU, Paryż, Francja.

121817 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowo-Produkcyjna „Giewont”
Spółka z o.o., Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu: GIEWONT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
690018110.

114527 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Han‑
dlu Metalami PEHAMET Sp. z o. o., Rudna Wielka, Polska i doko‑
nanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU METALAMI PEHAMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
691536248.
115288 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 24,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 24,
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”.
115396 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLYPIPE VENTILATION LIMITED, SAF‑
FRON WALDEN, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Polypipe Venti‑
lation Limited, Edlington, Wielka Brytania.
115396 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polypipe Ventilation Limited, Edlington,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Polypipe Building Products Li‑
mited, Edlington, Wielka Brytania.
115396 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Polypipe Building Products
Limited, Edlington, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Polypipe
Limited, Edlington, Wielka Brytania.
118903 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Destylernia POLMOS Spółka
Akcyjna, Kraków, Polska 350511548 i dokonanie wpisu: DESTYLER‑
NIA POLMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W KRAKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI, Kraków,
Polska 350511548.

122884 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 070409810 i dokonanie wpisu: PPG PO‑
LIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810.
123535 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo ALTAX Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 633000240 i dokonanie wpisu: SHERWIN-WILLIAMS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bro‑
dziszewo, Polska 633000240.
124366 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kacprzycka Zenona RK-SYSTEM, Grodzisk
Mazowiecki, Polska i dokonanie wpisu: KACPRZYCKI ROBERT, KAC‑
PRZYCKA ZENONA RK-SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA, Grodzisk Mazo‑
wiecki, Polska 10667216.
124672 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wiącek Adam Spółka Usług Gazowych
PARTNER, Mińsk Mazowiecki, Polska 710007900 i dokonanie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ”PARTNER” SPÓŁ‑
KA JAWNA ADAM I GRAŻYNA WIĄCEK, Mińsk Mazowiecki, Polska
710007900.
124900 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WEIDER PUBLICATIONS, LLC, BOCA
RATON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Meredith
Corporation, Des Moines, Stany Zjednoczone Ameryki.
126322 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Stolarz Dorota Przedsiębiorstwo Produk‑
cyjno-Handlowe MAKALU, Łódź, Polska 471278331 i dokonanie
wpisu: MAKALU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 368796850.
127216 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: WYETH LLC, MADISON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WYETH LLC, NOWY
JORK, Stany Zjednoczone Ameryki.
127286 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TRISS-S. Marciniak i S. Krajecki Spół‑
ka Jawna, Osielsko, Polska 091286511 i dokonanie wpisu: TRISS S.MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA, Osielsko, Polska 091286511.
127567 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANESTA CORP., SALT LAKE CITY, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ANESTA LLC, Salt Lake
City, Stany Zjednoczone Ameryki.
127645 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Żołnierczyk Witold Zakład Izolacji Ognio‑
trwałych IZO, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: ŻOŁNIERCZYK MI‑
CHAŁ, Gliwice, Polska.

119794 2018 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Raczyńska Krystyna Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RAGA, Łask Kolumna, Polska
i dokonanie wpisu: Raczyński Paweł RAGA, Łask, Polska 101578488.

127661 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CLINQUELA LA PRAIRIE FRAN‑
CHISING S.A., COURGEVAUX, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CLI‑
NQUELA LA PRAIRIE FRANCHISING S.A., Pfäffikon, Szwajcaria.

121123 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BRAUN GMBH, Kronberg
in Taunus, Niemcy.

127737 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Trąbczyński Maciej „Schody
Trąbczyński”, Szamotuły, Polska i dokonanie wpisu: TRĄBCZYŃSKI
MACIEJ TRĄBCZYŃSKI, Gaj Mały, Polska 008269279.
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128072 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite, Mrie‑
hel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta.
128518 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SADYBA BEST MALL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 011852230 i dokonanie wpisu: KLP INVESTMENT
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 146864055.
128691 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.
A., Katowice, Polska 270649263 i dokonanie wpisu: ENERGOMON‑
TAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Katowice, Polska 270649263.
128691 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AK‑
CYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Katowice, Polska 270649263
i dokonanie wpisu: ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240723787.
128805 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295 i dokonanie wpisu:
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
129506 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JARADI LIMITED, DUBAJ, Zjednoczone Emi‑
raty Arabskie i dokonanie wpisu: GOTHALS LIMITED, Nikozja, Cypr.
130621 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 356279779 i dokonanie wpisu: TELE-FO‑
NIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 270543582.
131437 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.
A., Katowice, Polska 270649263 i dokonanie wpisu: ENERGOMON‑
TAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Katowice, Polska 270649263.
131437 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AK‑
CYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Katowice, Polska 270649263
i dokonanie wpisu: ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240723787.
131641 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 stycznia 2010 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez PERFETTI VAN MELLE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska na czas nieokreślony.”
131746 2018 05 08 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.
131746 2018 05 08 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.
131746 2018 05 08 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.
132294 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bieńkowski Krzysztof GRAMET-SPORT Sp.
z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: „SPORT GRUPA” SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012747681.
132520 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JARADI LIMITED, DUBAJ, Zjednoczone Emi‑
raty Arabskie i dokonanie wpisu: GOTHALS LIMITED, Nikozja, Cypr.
132521 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JARADI LIMITED, DUBAJ, Zjednoczone
Emiraty Arabskie i dokonanie wpisu: GOTHALS LIMITED, Nikozja,
Cypr.
132827 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa S.A.,
Łódź, Polska 470035135 i dokonanie wpisu: Fabryka Kosmetyków
„POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna, Zelów, Polska 470035135.
134362 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WIX FILTRATION CORP.LLC, WIL‑
MINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
MANN+HUMMEL Filtration Technology US LLC, Gastonia, Stany
Zjednoczone Ameryki.
134448 2018 05 08 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.
134448 2018 05 08 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.
134448 2018 05 08 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.
134449 2018 05 08 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.
134449 2018 05 08 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.
134449 2018 05 08 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.
134843 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zięba Marcin „4 PORY ROKU”, 95-200 Pa‑
bianice ul. Ossowskiego 31, Polska 472267275 i dokonanie wpisu:
PIO PABLLO Marcin Zięba, Tuszyn, Polska 472267275.
137181 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wro‑
cławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1296/18/593) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566303 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-137181 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Za‑
chodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec
spółek: EJT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą
w Ujeźdźcu Małym”.
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137475 2018 05 10 A.E. Wprowadzono zmianę nazwy przez
wykreślenie wpisu: GOPOL Sp. z o.o., Jarocin, Polska 003363111;
GOPOL SERWIS TT Sp. z o.o., Jarocin, Polska 634249674 i dokonanie
wpisu: GOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jarocin, Polska 003363111 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
„Wspólne prawo ochronne”.

Mirków Byków 25, Polska i dokonanie wpisu: „LŁ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, By‑
tów, Polska.

138083 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG, Bazylea,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG, Bazylea,
Szwajcaria.

145351 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPHU GUST-POL Gusta Krzysztof, 91-341
Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, Polska i dokonanie wpi‑
su: GUSTA WIESŁAWA P.P.H.U. GUST-POL, Łódź, Polska 101570707.

139174 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ICS/PENETRON INTERNATIONAL
LIMITED, EAST SETAUKET, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: PENETRON INTERNATIONAL LTD., East Setauket, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
141467 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUVENES Spółka z o.o., 02-304 Warszawa
AL. Jerozolimskie 133, Polska 012262535 i dokonanie wpisu: BBI DE‑
VELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska.
141468 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUVENES Spółka z o. o., 02-304 Warszawa
AL. Jerozolimskie 133, Polska 012262535 i dokonanie wpisu: BBI DE‑
VELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska.
142178 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SPRINGS GLOBAL US, FORT MILL, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BWAO LLC, New Jersey,
Stany Zjednoczone Ameryki.
142283 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FAR‑
MACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, 51-131 Wrocław ul.
Żmigrodzka 242e, Polska i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Wrocław, Polska 022454830.
142404 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VEINTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ”, Brody, Polska 142900512 i dokonanie wpisu:
„BRAWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kal‑
waria Zebrzydowska, Polska 357035482.
143402 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JARADI LIMITED, DUBAJ, Zjednoczone Emi‑
raty Arabskie i dokonanie wpisu: GOTHALS LIMITED, Nikozja, Cypr.
143935 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FAR‑
MACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, 51-131 Wrocław ul.
Żmigrodzka 242e, Polska i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Wrocław, Polska 022454830.
143936 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FAR‑
MACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, 51-131 Wrocław ul.
Żmigrodzka 242e, Polska i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Wrocław, Polska 022454830.
144389 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PMPI LLC, RICHMOND, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki i dokonanie wpisu: PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS
INC., RICHMOND, Stany Zjednoczone Ameryki.
144389 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC.,
RICHMOND, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MCS
ITALIA S.P.A., Valdagana, Włochy.
144509 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANGE ŁUKASZUK spółka jawna, 55-095

145145 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: NEW WAVE GROUP AB, Hisings Kärra,
Szwecja i dokonanie wpisu: TEXET AB, Stockholm, Szwecja.

145589 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FAR‑
MACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, 51-131 Wrocław ul.
Żmigrodzka 242E, Polska i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Wrocław, Polska 022454830.
148484 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SYNGENTA LIMITED, Ha‑
slemere Fernhurst Surrey GU27 3JE, Wielka Brytania i dokonanie
wpisu: Syngenta Limited, Bracknell, Wielka Brytania.
148635 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 marca 2017 r., sygnatura
akt IX GNc 281/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
20 września 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt BK Km 770/17
(przyjętego następnie do prowadzenia przez Komornika Sądo‑
wego przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Konrada Munje pod
sygnaturą akt Km 2224/17), dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Mirosława
Kryszkowskiego zamieszkałego w Warszawie”.
155214 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VEINTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ”, Brody, Polska 142900512 i dokonanie wpisu:
„BRAWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kal‑
waria Zebrzydowska, Polska 357035482.
155651 2018 05 15 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.
155651 2018 05 15 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.
155651 2018 05 15 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.
155693 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Powozy Konne Henryk Glinkowski Spółka
Jawna, Sikorzyn, Polska 411526971 i dokonanie wpisu: GLINKOWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sikorzyn, Pol‑
ska 411526971.
155696 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Powozy Konne Henryk Glinkowski Spółka
Jawna, Sikorzyn, Polska 411526971 i dokonanie wpisu: GLINKOWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sikorzyn, Pol‑
ska 411526971.
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156515 2018 05 22 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.
156515 2018 05 22 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.
156515 2018 05 22 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.
156896 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARK ANTHONY INTERNATIONAL SRL,
St. Michael, Barbados i dokonanie wpisu: BRANDBREW S.A., Sen‑
ningerberg, Luksemburg.
158744 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlo‑
wo Usługowe GUST-POL Krzysztof Gusta, 91-341 Łódź ul. Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus 100, Polska i dokonanie wpisu: GUSTA WIESŁA‑
WA P.P.H.U. GUST-POL, Łódź, Polska 101570707.
158750 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPHU GUST-POL Krzysztof Gusta, 91-341
Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, Polska i dokonanie wpi‑
su: GUSTA WIESŁAWA P.P.H.U. GUST-POL, Łódź, Polska 101570707.
160013 2018 05 16 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.
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
166552 2018 05 22 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.
166552 2018 05 22 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.
167374 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FREESCALE SEMICONDUCTOR,
INC., AUSTIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: NXP
USA, INC., Austin, Stany Zjednoczone Ameryki.
170364 2018 05 22 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.
170364 2018 05 22 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.
170364 2018 05 22 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.

161293 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlo‑
wo Usługowe GUST-POL Krzysztof Gusta, 91-341 Łódź ul. Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus 100, Polska i dokonanie wpisu: GUSTA WIESŁA‑
WA P.P.H.U. GUST-POL, Łódź, Polska 101570707.

170805 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Firma Jubilerska Waldemar Śliwiński,
Lublin, Polska 004177445 i dokonanie wpisu: W. ŚLIWIŃSKI SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365455284.

162721 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.

171607 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Spółka Jawna
Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582
i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska
008387582.

163200 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TRISS-S. Marciniak i S. Krajecki Spół‑
ka Jawna, 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 34, Polska 091286511
i dokonanie wpisu: TRISS - S.MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA, Osielsko,
Polska 091286511.
163774 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo „MEGAEL” Ja‑
nusz Cetnar, Tarnów, Polska 850476032 i dokonanie wpisu: CETNAR
JANUSZ CETNAR-ELEKTRO, Tarnów, Polska 850476032.
164962 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 142754068 i dokonanie wpisu: MARIGONKIA HOL‑
DINGS LTD, Limassol, Cypr.
166118 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „RK Niedziałek” Spółka Jawna Niedziałek
Krzysztof, Niedziałek Robert, Lublin, Polska 430568696 i dokonanie
wpisu: R.K. NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 431219354.
166552 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA

176345 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy Las, Polska
634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
179171 2018 05 08 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.
179171 2018 05 08 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.
179171 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
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179706 2018 05 15 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.
179706 2018 05 15 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.
179706 2018 05 15 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.
179707 2018 05 08 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.
179707 2018 05 08 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.
179707 2018 05 08 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.
184481 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
186772 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.,
AUSTIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: NXP USA,
INC., Austin, Stany Zjednoczone Ameryki.
187562 2018 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
RYBARZOWICE, Polska i dokonanie wpisu: PROSPERPLAST 1 SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska
070434735.
189246 2018 05 15 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.
189246 2018 05 15 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.
189246 2018 05 15 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.
189451 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DRIMPOL” M.D. Rykowscy Spółka Jawna,
Rzeszów, Polska 180089090 i dokonanie wpisu: DRIMPOL SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
365898188.
189845 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Firma H. SKRZYDLEWSKA Helena
Skrzydlewska, Łódź, Polska 004298500 i dokonanie wpisu: Firma
H. SKRZYDLEWSKA Witold Skrzydlewski, Łódź, Polska 472842549.
190734 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Jerzy Markiewicz-Le‑
szek Markiewicz Sp.j., Siedlec, Polska 008387582 i dokonanie wpi‑
su: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska 008387582.
190776 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SYNGENTA LIMITED, GU‑
ILDFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Syngenta Limited,
Bracknell, Wielka Brytania.
192583 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Spółka Jawna
Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582
i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska
008387582.
192764 2018 05 22 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.
192764 2018 05 22 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.
192764 2018 05 22 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.
193665 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy, Polska
140783769 i dokonanie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska 140783769.
193753 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FREESCALE SEMICONDUCTOR,
INC., AUSTIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: NXP
USA, INC., Austin, Stany Zjednoczone Ameryki.
194414 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FREESCALE SEMICONDUCTOR,
INC., AUSTIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: NXP
USA, INC., Austin, Stany Zjednoczone Ameryki.
194530 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TBT US Spółka z o.o., Pęcice Małe, Pol‑
ska 015341838 i dokonanie wpisu: Macutkiewicz Wojciech, Pęcice
Małe, Polska.
195200 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: VINOTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
356565539 i dokonanie wpisu: MARIUSZ KOPYTKO, Kraków, Polska.
195255 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy, Polska
140783769 i dokonanie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska 140783769.
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195260 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy, Polska
140783769 i dokonanie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska 140783769.
195529 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLFARMEX IP SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 181029530 i dokonanie
wpisu: POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, Polska 610003466.
195612 2018 05 08 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.
195612 2018 05 08 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.
195612 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
196020 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BONITA H.A.H. Żołądkowscy Spółka
Jawna, Poznań, Polska 634172196 i dokonanie wpisu: BONITA HAH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Poznań, Polska 634172196.
196635 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA ACADEMIA IURIS,
Warszawa, Polska 015180915 i dokonanie wpisu: FUNDACJA ACA‑
DEMIA IURIS IM. MACIEJA BEDNARKIEWICZA, Warszawa, Polska
015180915.
196861A 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17009/17/135) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2554784 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-196861A w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodnie‑
mu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Fabryki
Przyczep Niewiadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
197877 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BONITA H.A.H. Żołądkowscy Spółka
Jawna, Poznań, Polska 634172196 i dokonanie wpisu: BONITA HAH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Poznań, Polska 634172196.
198662 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Automatyki i Urządzeń Pomia‑
rowych AREX Sp. z o.o., Gdańsk, Polska 220087746 i dokonanie
wpisu: ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220087746.
199257 2018 05 25 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.
199548 2018 05 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: GOPOL Sp. z o.o., Jarocin, Polska 003363111; GOPOL
SERWIS TT Sp. z o.o., Jarocin, Polska 634249674 i dokonanie wpisu:
GOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaro‑
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cin, Polska 003363111 oraz w rubryce E wykreślono wpis: Wspólne
prawo Ochronne”.
199549 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: I Uprawniony-wspólne prawo ochronne: „GOPOL
SERWIS TT” Sp. z o.o., Jarocin, Polska 634249674; II Uprawniony‑
-wspólne prawo ochronne: „GOPOL” Sp. z o.o., Jarocin, Polska
003363111 i dokonanie wpisu: GOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin, Polska 003363111.
200637 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Spółka Jawna
Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582
i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska
008387582.
200645 2018 05 16 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.
200646 2018 05 16 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.
200671 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KARES ŚWIĘTOCHOWSCY SPÓŁKA
JAWNA, WĘGRÓW, Polska i dokonanie wpisu: KARES KARMA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów, Polska
364488590.
200672 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KARES ŚWIĘTOCHOWSCY SPÓŁKA JAW‑
NA, Węgrów, Polska 712379511 i dokonanie wpisu: KARES KARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów, Pol‑
ska 364488590.
200673 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KARES ŚWIĘTOCHOWSCY SPÓŁKA JAW‑
NA, Węgrów, Polska 712379511 i dokonanie wpisu: KARES KARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów, Pol‑
ska 364488590.
200674 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KARES ŚWIĘTOCHOWSCY SPÓŁKA JAW‑
NA, Węgrów, Polska 712379511 i dokonanie wpisu: KARES KARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów, Pol‑
ska 364488590.
201198 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Evergreen Janusz Zakrzewski, Pyrzyce,
Polska 320338748 i dokonanie wpisu: JANUSZ ZAKRZEWSKI, Pyrzy‑
ce, Polska.
201874 2018 05 16 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.
201931 2018 05 16 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.

209440 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Powozy Konne Henryk Glinkowski
Spółka Jawna Krzysztof Glinkowski, Damian Glinkowski, Hubert
Glinkowski, Henryk Glinkowski, Maria Glinkowska, Sikorzyn, Polska
411526971 i dokonanie wpisu: GLINKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sikorzyn, Polska 411526971.

202272 2018 05 16 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.

209520 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KINGSMOSS HOLDING N.V., WIL‑
LEMSTADT, Antyle Holenderskie i dokonanie wpisu: J.H. PÖLKING
GMBH & CO. KG, Osnabrück, Niemcy.

202717 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA JAWNA JERZY
MARKIEWICZ, Siedlec, Polska 008387582 i dokonanie wpisu: DĘ‑
BOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska 008387582.
202887 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Powozy Konne Henryk Glinkowski
Spółka Jawna Krzysztof Glinkowski Damian Glinkowski, Hubert
Glinkowski, Henryk Glinkowski, Maria Glinkowska, Sikorzyn, Polska
411526971 i dokonanie wpisu: GLINKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sikorzyn, Polska 411526971.
203351 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ICTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 370407278 i dokonanie
wpisu: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140.
203611 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
204793 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AQURAT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 016340456 i dokonanie
wpisu: AUTOMAPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016340456.
205065 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA JAWNA JERZY
MARKIEWICZ, Siedlec, Polska 008387582 i dokonanie wpisu: DĘ‑
BOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska 008387582.
205251 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tempo Nagadi Asia Pte. Ltd., Singapur,
Singapur i dokonanie wpisu: PT. BARCLAY PRODUCTS, Jakarta Se‑
latan, Indonezja.
207756 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Spółka Jawna
Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582
i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska
008387582.
207840 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: NETIA BRAND MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142905739 i dokonanie wpisu: NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011566374.
209119 2018 05 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 01 października 2014 r. udzielono licencji wyłącznej i pełnej
na używanie znaku towarowego przez IMPRODEX Sp. z o.o., Cze‑
chowice-Dziedzice na czas nieokreślony”.

210461 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Ko‑
morniki, Polska 301331110.
210461 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
210959 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: NETIA BRAND MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142905739 i dokonanie wpisu: NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011566374.
211232 2018 05 19 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.
211233 2018 05 19 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.
211234 2018 05 19 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.
211235 2018 05 19 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.
211557 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERKAUF UND AUSBAU VON REISEMOBI‑
LEN TADEUSZ PADUCH, ESCHWEILER, Niemcy i dokonanie wpisu:
TADEUSZ PADUCH, Inden Altdorf, Niemcy.
211696 2018 05 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: MIWO MILITARY Joanna Woliwoda, Praszka, Polska
160021736; MIWO MILITARY Renata Michalik, Lubliniec, Polska
240490797 i dokonanie wpisu: MIWO MILITARY Joanna Woliwo‑
da, Praszka, Polska 160021736 oraz w rubryce E wykreślono wpis:
Wspólne prawo ochronne”.
212870 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMES Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska
008044178 i dokonanie wpisu: COMES SPÓŁA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 008044178.
213132 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EKOKALORIA PKB SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJ‑
NA, Kielce, Polska i dokonanie wpisu: EKOKALORIA PKB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYRO‑
WA, Kielce, Polska 290603720.
213233 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROBINSON EUROPE Spółka z o.o., Bielsko‑
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-Biała, Polska 002429322 i dokonanie wpisu: ROBINSON EUROPE
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 002429322.
213335 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Ko‑
morniki, Polska 301331110.
213335 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
213466 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VCO SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz, Polska 093055610 i dokonanie wpisu: VCO SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Osielsko, Polska 093055610.
213553 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AQUA ŻYWIEC” Dorota Fojtuch, Śle‑
mień, Polska 070436154 i dokonanie wpisu: AQUA ŻYWIEC SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ślemień, Polska
072869934.
213716 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YOUNG DIGITAL PLANET SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012186107.
214704 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
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 4525/18/461) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2566746 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214704 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Mar‑
keting Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi‑
bą w Warszawie”.
215134 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JARADI LIMITED, DUBAJ, Zjednoczone
Emiraty Arabskie i dokonanie wpisu: GOTHALS LIMITED, Nikozja,
Cypr.
215200 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AMET” S.C. Jan Kawiak, Wiktor Kuśnierz,
Wrocław, Polska 930427187 i dokonanie wpisu: AMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Wrocław, Polska.
215592 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLANETA MODY BRAND SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 142740155 i do‑
konanie wpisu: PLANETA MODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIA, Olsztyn, Polska 519479535.
215851 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AMEOS KRANKENHAUSHOLDING
BAYERN GMBH, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: AMEOS
GRUPPE AG, Zürich, Szwajcaria.
216170 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLANETA MODY BRAND SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 142740155 i do‑
konanie wpisu: PLANETA MODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIA, OLSZTYN, Polska 519479535.
216526 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Instytut Nafty i Gazu, Kraków, Polska
000023136 i dokonanie wpisu: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃ‑
STWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136.
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216900 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 670925160 i dokonanie wpisu: CYFROWY POL‑
SAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 142716040.
216914 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLMLEK OLSZTYN Spółka z o.o., Olsz‑
tyn, Polska i dokonanie wpisu: POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
217357 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Stowarzyszenie Instytut Edukacji i Rodzi‑
ny, Grodzisk Mazowiecki, Polska i dokonanie wpisu: STOWARZY‑
SZENIE AKADEMIA FAMILIJNA, Warszawa, Polska 015829184.
217603 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: VANSTAR PRODUKCJA RUR WY‑
DECHOWYCH Paweł Szostak, Książe-Skroniów, Polska i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAWEŁ SZOSTAK,
Książe-Skroniów, Polska 290979795.
217604 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: VANSTAR PRODUKCJA RUR WY‑
DECHOWYCH Paweł Szostak, Książe-Skroniów, Polska i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAWEŁ SZOSTAK,
Książe-Skroniów, Polska 290979795.
217654 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wody Mineralne „OSTROMECKO” Leszek
Bokiej Zakład Pracy Chronionej, Ostromecko, Polska 091361840
i dokonanie wpisu: Wody Mineralne Ostromecko Leszek Bokiej,
Ostromecko, Polska 091361840.
217655 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wody Mineralne „OSTROMECKO” Leszek
Bokiej Zakład Pracy Chronionej, Ostromecko, Polska 091361840
i dokonanie wpisu: Wody Mineralne Ostromecko Leszek Bokiej,
Ostromecko, Polska 091361840.
217766 2018 05 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TOMBIK Spółka z o.o., Raszyn,
Polska 010710840 i dokonanie wpisu: TOMBIK SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska 010710840.
217886 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KUBARA SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa,
Polska 241828229 i dokonanie wpisu: KUBARA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 241828229.
217917 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123233051
i dokonanie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051.
218034 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RESTPOL Spółka z o.o., Warszawa, Polska
141169534 i dokonanie wpisu: LA TORRE DOMINIK SZLASA, Warsza‑
wa, Polska.
218035 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RESTPOL Spółka z o.o., Warszawa, Polska
141169534 i dokonanie wpisu: LA TORRE DOMINIK SZLASA, Warsza‑
wa, Polska.
218083 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FPH „SAGWIAZ”, Płońsk, Polska
130133542 i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA
SAGWIAZ, Płońsk, Polska 130133542.
218083 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA SA‑
GWIAZ, Płońsk, Polska 130133542 i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW
GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska.
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218084 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FPH „SAGWIAZ”, Płońsk, Polska
130133542 i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA
SAGWIAZ, Płońsk, Polska 130133542.
218084 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA SA‑
GWIAZ, Płońsk, Polska 130133542 i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW
GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska.
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJ‑
NA, Lublin, Polska 430040914.
219229 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POL-INOWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lu‑
blin, Polska 430040914 i dokonanie wpisu: JERZY ŚWIDEREK, Lu‑
blin, Polska.

218119 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FPH „SAGWIAZ”, Płońsk, Polska
130133542 i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA
SAGWIAZ, Płońsk, Polska 130133542.

219789 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOSPODARSTWO ROLNE Adrian Pachnik,
Grębków, Polska 140899785 i dokonanie wpisu: PACHNICZÓWKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grębków, Pol‑
ska 004162449.

218119 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA SA‑
GWIAZ, Płońsk, Polska 130133542 i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW
GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska.

219790 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IKSO GROUP HANDROG SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
302441756 i dokonanie wpisu: Jarosław Ratajczak, Poznań, Polska.

218211 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INVEST GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świecie, Polska 092491466
i dokonanie wpisu: ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIA IGP SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Świecie,
Polska 092491466.

220062 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo „ALTAX” Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 633000240 i dokonanie wpisu: SHERWIN-WILLIAMS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bro‑
dziszewo, Polska 633000240.

218213 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KASZUBY INVEST Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Czersk, Polska 771633076 i do‑
konanie wpisu: KASZUBY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Świecie, Polska 771633076.
218281 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ANDRA-PAK Sp. z o.o., Raszyn, Polska
012101341 i dokonanie wpisu: ANDRA-PAK Sp. z o.o., Raszyn, Polska
012101341.
218518 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Małgorzata Goc, Chrzanów, Polska i do‑
konanie wpisu: GOC I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła Kościelecka, Polska 122521345.
218639 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Krzysztof Niewiadomski, Warszawa, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: BOGUSŁAWA NIEWIADOMSKA, Warszawa,
Polska.
218777 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MCC POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza‑
wa, Polska i dokonanie wpisu: MULTI-COLOR WARSAW POLAND
S.A., Warszawa, Polska 010496246.
218920 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Produkcyjno-Handlowa „MUSTAF”
S.C. Anna Kowalska, Magdalena Albińska, Częstochowa, Polska
151393146 i dokonanie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
„MUSTAF” S.C. MAGDALENA ALBIŃSKA, ANNA KOWALSKA, SER‑
GIUSZ ALBIŃSKI, RAFAŁ KOWALSKI, Częstochowa, Polska 151393146.
218920 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „MU‑
STAF” S.C. MAGDALENA ALBIŃSKA, ANNA KOWALSKA, SERGIUSZ
ALBIŃSKI, RAFAŁ KOWALSKI, Częstochowa, Polska 151393146 i do‑
konanie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA MUSTAF DEN‑
TAL SPÓŁKA CYWILNA SERGIUSZ ALBIŃSKI, MAGDALENA ALBIŃ‑
SKA, Częstochowa, Polska 367837848.
219227 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRI S.A., Wysogotowo k/Poznania, Polska
639803477 i dokonanie wpisu: DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wysogotowo k/Poznania, Polska 639803477.
219229 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POL-INOWEX S.A., Lublin, Polska
430040914 i dokonanie wpisu: POL-INOWEX SPÓŁKA Z OGRANI‑

220204 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Instytut Nafty i Gazu, Kraków, Polska i do‑
konanie wpisu: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136.
220362 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HUNTER WILD” Sp. z o.o., Wałbrzych,
Polska 890390010 i dokonanie wpisu: GOBARTO DZICZYZNA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grąbkowo, Polska
890390010.
220679 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DETAL KONCEPT Spółka z o.o., Lublin,
Polska 430492496 i dokonanie wpisu: EMPERIA HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430450457.
221034 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec,
Polska i dokonanie wpisu: SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA,
Legnica, Polska 230094260.
221088 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY UBOJU
I PRZETWÓRSTWA MIĘSA H.A.M. CICHOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Ożarowice, Polska i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
H.A.M. CICHOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Radzionków, Polska
271179500.
221134 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „PROMEX” IMPORT-EXPORT Jan Przygoc‑
ki, Kalisz, Polska 250497047 i dokonanie wpisu: NETLAND COMPU‑
TERS MARCIN PRZYGOCKI, Kalisz, Polska 300337003.
221372 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Firma Usługowa „EURO-WIND”
Paweł Zmilczak, Witkowice, Polska 357878980 i dokonanie wpisu:
Firma Usługowa „EURO-WIND” Paweł Zmilczak, Wilkowice, Polska
357878980.
221553 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DB IMAGE Dagmara Bogucka, Warszawa,
Polska 015653986 i dokonanie wpisu: EUROVILLA NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 141554249.
221638 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Centrum Filmowe ATV Film Jerzy Dwor‑
czyk, Łódź, Polska 472013592 i dokonanie wpisu: JERZY DWOR‑
CZYK ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM-CASTING.PL,
Łódź, Polska 472013592.
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221658 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Centrum Filmowe ATV Film Jerzy Dwor‑
czyk, Łódź, Polska 472013592 i dokonanie wpisu: JERZY DWOR‑
CZYK ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM-CASTING.PL,
Łódź, Polska 472013592.
221873 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LIMATHERM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
JAWNA, Katowice, Polska 360182769 i dokonanie wpisu: LIMA‑
THERM SPÓŁKA AKCYJNA, Limanowa, Polska 490567000.
222052 3028 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
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 4526/18/862) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2566755 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-222052 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Mar‑
keting Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi‑
bą w Warszawie”.
222157 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „OLEOFARM” s.c. Marek Chrzanowski, Le‑
szek Stanecki, Pietrzykowice, Polska 932802258 i dokonanie wpisu:
„OLEOFARM MAREK CHRZANOIWSKI I LESZEK STANECKI” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
932802258.
222157 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „OLEOFARM MAREK CHRZANOIWSKI
I LESZEK STANECKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258 i dokonanie wpisu: OLEOFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Pol‑
ska 932802258.
222445 2018 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MURATOR Spółka Akcyjna, War‑
szawa, Polska 012012459 i dokonanie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 012012459.
222557 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy, Polska
140783769 i dokonanie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska 140783769.
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001100873 i dokonanie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wro‑
cław, Polska 001100873.
222738 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001100873 i dokonanie wpisu: HGBS FINANSE SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wrocław, Polska 241470727.
222739 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT-BRASCO S.A., Wrocław, Polska
001100873 i dokonanie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wro‑
cław, Polska 001100873.
222739 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001100873 i dokonanie wpisu: HGBS FINANSE SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wrocław, Polska 241470727.
222740 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT-BRASCO S.A., Wrocław, Polska
001100873 i dokonanie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wro‑
cław, Polska 001100873.
222740 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001100873 i dokonanie wpisu: HGBS FINANSE SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wrocław, Polska 241470727.
222741 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT-BRASCO S.A., Wrocław, Polska
001100873 i dokonanie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wro‑
cław, Polska 001100873.
222741 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001100873 i dokonanie wpisu: HGBS FINANSE SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wrocław, Polska 241470727.
223113 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo‑
we CAMRO Jacek Kamrowski, Sopot, Polska 002869989 i dokona‑
nie wpisu: CAMRO KAMROWSKI KALWASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Sopot, Polska 361050395.
223367 2018 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MURATOR Spółka Akcyjna, War‑
szawa, Polska 012012459 i dokonanie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 012012459.

222597 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy, Polska
140783769 i dokonanie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska 140783769.

224290 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Biuro Projektowania Systemów Cyfro‑
wych S.A., Chorzów, Polska 003469134 i dokonanie wpisu: BIURO
PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 003469134.

222634 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT-BRASCO S.A., Wrocław, Polska
001100873 i dokonanie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wro‑
cław, Polska 001100873.

224828 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABRAVA Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością IGP Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Invest Gro‑
up Polska Sp. z o.o.), Świecie, Polska 092491466 i dokonanie wpisu:
ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA IGP
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Świecie, Polska 092491466.

222634 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001100873 i dokonanie wpisu: HGBS FINANSE SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wrocław, Polska 241470727.
222737 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT-BRASCO S.A., Wrocław, Polska
001100873 i dokonanie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wro‑
cław, Polska 001100873.
222737 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001100873 i dokonanie wpisu: HGBS FINANSE SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wrocław, Polska 241470727.
222738 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT-BRASCO S.A., Wrocław, Polska

225213 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CEDROB” S.A., Ciecha‑
nów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
225213 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Ujazdówek, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 411141076.
225214 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CEDROB” S.A., Ciecha‑
nów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
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225214 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
225254 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „FEMINET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020848619 i dokonanie
wpisu: EDIPRESSE FEMINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska.
225254 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EDIPRESSE FEMINET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
i dokonanie wpisu: EDIPRESSE FEMINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 8971747591.
225254 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EDIPRESSE FEMINET SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: „EDIPRESSE POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
010304264.
225390 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „OKNOSTYL” J. Kossakowski i A. Mazu‑
ryk Spółka Jawna, Jabłonna Majątek, Polska 432510413 i dokona‑
nie wpisu: „OKNOSTYL” J. KOSSAKOWSKI I A. MAZURYK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna-Majątek, Pol‑
ska 432310413.
225572 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOTYK SPA E. Kwiatkowska-Rozmus, B.
Kozakiewicz Spółka Jawna, Warszawa, Polska 140519825 i dokona‑
nie wpisu: KWIATKOWSKA EWA, Warszawa, Polska.
225685 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: MICHAEL R. BLOOMBERG, New York,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bloomberg IP Hol‑
dings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
225686 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: MICHAEL R. BLOOMBERG, New York,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bloomberg IP Hol‑
dings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
226085 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DEVELOP INVESTMENT
Sp. z o.o., Głogów Małopolski, Polska 180401245 i dokonanie wpi‑
su: DEVELOP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180401245.
226147 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Maciej Miksiewicz, Wejherowo, Polska;
Wiktor Awgul, Wejherowo, Polska i dokonanie wpisu: Maciej Mik‑
siewicz, Wejherowo, Polska; Wiktor Awgul, Wejherowo, Polska; Sła‑
womir Didenkow, Gdynia, Polska; Jacek Bieda, Limanowa, Polska.
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227183 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
222437 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 marca 2017 r., sygnatura
akt IX GNc 281/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
20 września 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt BK Km 770/17
(przyjętego następnie do prowadzenia przez Komornika Sądo‑
wego przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Konrada Munje pod
sygnaturą akt Km 2224/17), dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Mirosława
Kryszkowskiego zamieszkałego w Warszawie”.
227740 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CEDROB” Spółka Ak‑
cyjna, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
227740 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
227741 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „CEDROB” Spółka Akcyjna, Cie‑
chanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
227741 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
227783 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TELE-FONIKA KABLE Spółka Ak‑
cyjna, Kraków, Polska 356279779 i dokonanie wpisu: TELE-FONIKA
KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 270543582.
227784 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TELE-FONIKA KABLE Spółka Ak‑
cyjna, Kraków, Polska 356279779 i dokonanie wpisu: TELE-FONIKA
KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 270543582.
228623 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H. MAKALU DOROTA STOLARZ, Łódź,
Polska 471278331 i dokonanie wpisu: MAKALU FASHION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Łódź, Polska 368796850.

226529 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.

228324 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrod‑
niczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna,
Ożarów Mazowiecki, Polska 000065790 i dokonanie wpisu: HORTI‑
CO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 020778379.

227025 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Spółka Jawna
Jerzy Markiewicz, Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582
i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska
008387582.

228626 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H. MAKALU DOROTA STOLARZ, Łódź,
Polska 471278331 i dokonanie wpisu: MAKALU FASHION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Łódź, Polska 368796850.

227161 2018 05 28 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 października 2017 r. udzielono pełnej i wyłącznej licen‑
cji na używanie znaku towarowego przez LIFT-MED. II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO-AKCYJNA z siedzibą w Rybniku, Polska na czas nieokreślony”.

228901 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Spółka Jawna
Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582
i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska
008387582.
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228905 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Spółka Jawna
Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582
i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska
008387582.
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230804 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
230805 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.

229149 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produk‑
cyjno Handlowo Usługowe „SPECJAŁ” Sp. z o.o., Rzeszów, Polska
180188892 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ‑
NO HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.

230805 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.

229432 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOTYK SPA E. Kwiatkowska-Rozmus, B.
Kozakiewicz Spółka Jawna, Warszawa, Polska 140519825 i dokona‑
nie wpisu: KWIATKOWSKA EWA, Warszawa, Polska.

230806 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.

229507 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIOETOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, Polska 302543540
i dokonanie wpisu: BGE DESTYLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska 363024404.

230806 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.

229994 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 670925160 i dokonanie wpisu: CYFROWY POL‑
SAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 142716040.
230116 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu: WIR‑
TUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
230782 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IWO BULSKI, Warszawa, Polska i dokona‑
nie wpisu: E-PLAY CONSULTING LTD, Londyn, Wielka Brytania.
230801 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.

231676 2018 05 16 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.
232163 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRAŻYNA SMOLEŃSKA,
Ludowice, Polska i dokonanie wpisu: GRAŻYNA SMOLEŃSKA, To‑
ruń, Polska.
233400 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CEDROB” Spółka Ak‑
cyjna, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
233400 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.

230801 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.

233445 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTEX-BARTOL Spółka Jawna, Paproć,
Polska 004773934 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Paproć, Polska 639684009.

230802 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.

233567 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CEDROB” S.A., Ciecha‑
nów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.

230802 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.

233567 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.

230803 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.

233774 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.

230803 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
230804 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.

234023 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Jerzy Rutka, Olsztyn, Polska i do‑
konanie wpisu: NEO CONSULTING JERZY RUTKA, Olsztyn, Polska
280308755.
234023 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEO CONSULTING JERZY RUTKA, Olsz‑
tyn, Polska 280308755 i dokonanie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bielsko-Biała, Polska 241729697.
234261 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234261 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234262 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234262 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234263 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234263 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234264 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234264 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234265 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234265 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234266 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234266 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234267 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786
234267 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234268 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
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234268 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234269 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234269 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234341 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZY‑
STWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska
221995440 i dokonanie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdynia, Polska 221516706.
234342 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZY‑
STWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska
221995440 i dokonanie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdynia, Polska 221516706.
234376 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BLITZMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121495255 i doko‑
nanie wpisu: BLITZMANN TECHNOLOGIES LIMITED, Cork, Irlandia.
234434 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOGICO S.A., NEUCHATEL,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SOGICO S.A., VAUMARCUS, Szwaj‑
caria.
234843 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234843 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234844 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234844 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234845 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234845 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234846 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234846 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
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Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234847 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234847 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
234864 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
234864 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
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pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
237776 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Donegal Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Rzeszów, Polska 690637480 i dokonanie wpisu: APM
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rze‑
szów, Polska 180455070.
237854 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1836/18/273) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2567215 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-237854 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.

234936 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: COLUMBIA (DEUTSCHLAND) GMBH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: SCHOELLER INVEST LIMITED,
Limassol, Cypr.

238019 2018 05 02 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.

236170 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.

238020 2018 05 02 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.

236641 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Neo Consulting Jerzy Rutka, Olsztyn, Pol‑
ska 280308755 i dokonanie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biel‑
sko-Biała, Polska 241729697.

238255 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
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 865/18/764) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2566219 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-238255 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących INB Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec TXM Spółka Akcyjna z sie‑
dzibą w Andrychowie”.

236935 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „NEODYNAMIC” – RAFAŁ NAWROCKI,
Tyniec Mały, Polska 931045631 i dokonanie wpisu: NEODYNAMIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tyniec Mały,
Polska 022003642.
237234 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
237235 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.

238521 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Toruń, Polska 340670668 i dokonanie wpi‑
su: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Trępnowy, Polska 340670668.
238535 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Toruń, Polska 340670668 i dokonanie wpi‑
su: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Trępnowy, Polska 340670668.

237238 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.

238636 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
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 4535/18/782) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2566750 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-238636 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Mar‑
keting Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi‑
bą w Warszawie”.

237742 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1831/18/268) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2566673 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-237742 w celu zabez‑

238759 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Biuro Projektowania Systemów Cy‑
frowych Spółka Akcyjna, Chorzów, Polska 003469134 i dokonanie
wpisu: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
003469134.

237237 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
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238876 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.
238877 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.
239065 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Good Food Concept Piotr Popiński, War‑
szawa, Polska 011385069 i dokonanie wpisu: GFC INVESTMENTS
PIOTR POPIŃSKI, Warszawa, Polska 011385069.
239557 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Grażyna Smoleńska, Lu‑
dowice, Polska i dokonanie wpisu: GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępno‑
wy, Polska.
239685 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WILLA WIN” S.C. Adam Jarocki, Krzysztof
Kwiatkowski, Cezary Jarocki, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: WIL‑
LA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin,
Polska 061459722.
240787 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Toruń, Polska 340670668 i dokonanie wpisu:
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, To‑
ruń, Polska 340670668.
240897 2018 05 24 D. Wykreślono wpis: „W dniu 24 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocła‑
wia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 6050/16/050) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2520048 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-240897 usta‑
nowiony na rzecz spółki Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy
Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
wobec Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu”.
240897 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 16 kwietnia
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 1770/18/050) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2520048 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-240897 ustano‑
wiony na rzecz spółki Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka
Komandytowa z siedzibą w Warszawie wobec Prima Moda Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
240951 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.
241268 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Spółka Jawna
Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582
i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska
008387582.
241902 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, Polska

Nr 8/2018

002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014965028.
241946 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Toruń, Polska 340670668 i dokonanie wpi‑
su: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Trępnowy, Polska 340670668.
242621 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
242622 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
244027 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB Spółka Akcyjna,
Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
244027 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
244474 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAULINA ŚNIEGÓRSKA, Gliwice, Polska
i dokonanie wpisu: SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn,
Polska 510525357.
245038 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.
245271 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA TM Tomasz Filipiak,
Wrocław, Polska 931869378 i dokonanie wpisu: MILITARIA.PL SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Wrocław, Polska 020921807.
245547 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TK Polska Operations Spółka Akcyj‑
na, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: EURO MALL POLSKA XV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 17393992.
245550 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TK Polska Operations Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: ATRIUM GDAŃSK 1 SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
017402946.
245894 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ROGOWSKI MARIUSZ EURO
GASTRO SERVICES, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: EURO GA‑
STRO SERVICES SPÓŁKA CYWILNA PAUL EVANS, MARIUSZ ROGOW‑
SKI, Warszawa, Polska 146226751.
246513 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRY‑
BUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
246513 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413 i dokona‑
nie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lesznowola, Polska 142753413.
247346 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1824/18/150) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2566401 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247346 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
248569 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻÓŁCIK WALDEMAR P.P.H.U. ACTIV,
Belsk Duży, Polska 670865066 i dokonanie wpisu: ACTIV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży, Polska
147002143.
248674 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZY‑
STWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska
221995440 i dokonanie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdynia, Polska 221516706.
249219 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA,
Ludowice, Polska i dokonanie wpisu: GRAŻYNA SMOLEŃSKA, To‑
ruń, Polska.
249255 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LS SORDYL-SPÓŁKA JAWNA, Andrychów,
Polska 357194619 i dokonanie wpisu: STANPOL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów, Polska 356293762.
249256 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LS SORDYL-SPÓŁKA JAWNA, Andrychów,
Polska 357194619 i dokonanie wpisu: STANPOL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów, Polska 356293762.
249641 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1840/18/188) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2566403 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-249641 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
249710 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340670668
i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
249792 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZY‑
STWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska
221995440 i dokonanie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdynia, Polska 221516706.
249793 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZY‑
STWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska
221995440 i dokonanie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdynia, Polska 221516706.
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249794 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZY‑
STWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska
221995440 i dokonanie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdynia, Polska 221516706.
249990 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
250765 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Toruń, Polska 340670668 i dokonanie wpi‑
su: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Trępnowy, Polska 340670668.
251130 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: JARADI LIMITED, DUBAJ, Zjedno‑
czone Emiraty Arabskie i dokonanie wpisu: GOTHALS LIMITED,
Nikozja, Cypr.
251139 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI-COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie, Polska 241834572
i dokonanie wpisu: WITASZCZYK MAREK PROFFI-COFFEE MAREK
WITASZCZYK, Siemianowice Śląskie, Polska.
251480 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy, Polska
140783769 i dokonanie wpisu: MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska 140783769.
251565 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlo‑
wo Transportowo Usługowe „ADWA” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chro‑
nionej, Łódź, Polska 470746965 i dokonanie wpisu: „VENOL MOTOR
OIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Pol‑
ska.
251604 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COSMO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Suchy Las, Polska 302250849 i dokonanie wpisu: COSMO GRO‑
UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Poznań, Polska 302250849.
252052 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA,
Ludowice, Polska i dokonanie wpisu: GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Tręp‑
nowy, Polska.
252421 2018 05 25 A.E. Wprowadzono zmianę przez
wykreślenie wpisu: DOMAŃSKI ROBERT, Legionowo, Polska
74121500055 i dokonanie wpisu: ROBERT DOMAŃSKI, Legiono‑
wo, Polska 74121500055 KATARZYNA PIETRAK, Legionowo, Polska
82080604529 oraz w rubryce E dokonanie wpisu: „Na podstawie
Regulaminu z dnia 27 września 2017 r. ustanowiono wspólne pra‑
wo ochronne”.
253096 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ŻYGLICKA MAŁGORZATA ROMEX
IMPORT-EKSPORT, Wronki, Polska 572003432 i dokonanie wpisu:
ROMEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wronki, Polska 364749782.
253171 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG,
Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria.
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253383 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Firma H. Skrzydlewska Helena Skrzy‑
dlewska, Łódź, Polska 004298500 i dokonanie wpisu: Firma H.
SKRZYDLEWSKA Witold Skrzydlewski, Łódź, Polska 472842549.
253621 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JARADI LIMITED, DUBAJ, Zjednoczone Emi‑
raty Arabskie i dokonanie wpisu: GOTHALS LIMITED, Nikozja, Cypr.
253628 2018 05 24 D. Wykreślono wpis: W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2292/16/054) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy‑
cją 2382604 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-253628 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Du‑
blinie, Irlandia”.
253628 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 555/18/140) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2382604 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na
znak towarowy R-253628 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
w Dublinie, Irlandia”.
254424 2018 05 02 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.
254425 2018 05 28 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.
254482 2018 05 22 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.
254482 2018 05 22 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.
254482 2018 05 22 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.
254577 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRANDY M. GŁOWACKI, M. KONOPKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 017320929 i dokonanie wpisu:
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 364202380.
255048 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 340670668 i dokonanie
wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
256066 2018 05 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.
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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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 69,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 69,
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”.
256067 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 67,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 67,
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”.
256068 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 68,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 68,
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”.
256069 2018 05 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‑
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ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 71,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 71,
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”.
256306 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 340670668 i dokonanie
wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
257477 2018 05 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 8 paździer‑
nika 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 5217/15/701) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2466535 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257477 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Polskiej Spół‑
dzielczości S.A. II Oddział we Wrocławiu wobec Zakładu Przemysłu
Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie”.
257477 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 mar‑
ca 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 1463/18/629) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2565541 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257477 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Zakładu Przemysłu Mięsne‑
go Biernacki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Golinie”.
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nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 38,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 38,
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”.
258278 2018 05 02 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.
258439 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRANDY M. KONOPKA, J. ŚWIRCZ SPÓŁ‑
KA JAWNA, Warszawa, Polska 017320929 i dokonanie wpisu: BZK
TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 364202380.
259339 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Trępnowy, Polska 341213022.

257486 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Firma H. Skrzydlewska Helena Skrzy‑
dlewska, Łódź, Polska 004298500 i dokonanie wpisu: Firma H.
SKRZYDLEWSKA Witold Skrzydlewski, Łódź, Polska 472842549.

259410 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw‑
czym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, V Wydział Go‑
spodarczy z dnia 26 kwietnia 2017 r. sygnatura akt V GNc 908/17
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 13 lipca 2017 r. Ko‑
mornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu w toku postępowania egzekucyjnego prowadzone‑
go pod sygnaturą akt Km 576/17, dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Effectica
Agencja Reklamowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu”.

257487 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Firma H. Skrzydlewska Helena Skrzy‑
dlewska, Łódź, Polska 004298500 i dokonanie wpisu: Firma H.
SKRZYDLEWSKA Witold Skrzydlewski, Łódź, Polska 472842549.

259441 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 356279779 i dokonanie wpisu: TELE-FO‑
NIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 270543582.

257488 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Firma H. Skrzydlewska Helena Skrzy‑
dlewska, Łódź, Polska 004298500 i dokonanie wpisu: Firma H.
SKRZYDLEWSKA Witold Skrzydlewski, Łódź, Polska 472842549.

259698 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BADZIO GRZEGORZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY,
Szwajcaria.

257875 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RYSZARD ROCZNIAK, Zarzecze, Polska;
ANNA ROCZNIAK, Zarzecze, Polska i dokonanie wpisu: RYSZARD
ROCZNIAK, Zarzecze, Polska.

259728 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.

257898 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARK ANTHONY INTERNATIONAL SRL,
ST. MICHAEL, Barbados i dokonanie wpisu: BRANDBREW S.A., Sen‑
ningerberg, Luksemburg.
258053 2018 05 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‑

259904 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VEINTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Brody, Polska 142900512 i dokonanie wpisu:
„BRAWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kal‑
waria Zebrzydowska, Polska 357035482.
260170 2018 05 28 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
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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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 70,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 70,
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”.
260510 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUSINESS UNLIMITED EMILIA BARTOSIE‑
WICZ EWA CZERTAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 360846034
i dokonanie wpisu: IMAGINE YOURSELF EMILIA BARTOSIEWICZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 367888107.
260685 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 53,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 53,
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”.
261077 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA XX CZARTORYSKICH, Kra‑
ków, Polska 351506236 i dokonanie wpisu: MUZEUM NARODOWE
W KRAKOWIE, Kraków, Polska.
262107 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORAX AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 241731292 i dokona‑
nie wpisu: Ciszewski Wojciech, Katowice, Polska.
262201 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa TRIP Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Zakopane, Polska
490787693 i dokonanie wpisu: CENTRUM KONGRESOWE PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane, Pol‑
ska 101849504.
262208 2018 05 28 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.
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262775 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
262776 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
262809 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANACH KRZYSZTOF PERFEKT, Szczecin,
Polska 812371742 i dokonanie wpisu: DEPA RAFAŁ, Szczecin, Polska.
263000 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340670668
i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
263143 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Cie‑
chanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
263143 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
263144 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
263144 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
263145 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Cie‑
chanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
263145 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
263146 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
263146 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
263147 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Cie‑
chanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
263147 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
263148 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
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CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
263148 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
263150 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
263150 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
263251 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DOMY WCZASOWE WAM SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142990254 i dokonanie wpisu: AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142990254.
263494 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska 532411814 i dokonanie wpisu:
KOLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA AKCYJNA, Jełowa, Polska 146991345.
263494 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AKCYJNA, Jełowa,
Polska 146991345 i dokonanie wpisu: ESBRAND SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska 362084114.
263674 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
263674 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
263675 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786
263675 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
263753 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIR SZPROCH I PIETRUSZEWICZ ZAKŁA‑
DY MIĘSNE SPÓŁKA JAWNA, Łopuszno, Polska 290458688 i doko‑
nanie wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
263954 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STONES J. R. M. SKUCIK SPÓŁKA JAWNA,
Bogacica, Polska 072819913 i dokonanie wpisu: KOLIP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA AKCYJNA, Jełowa, Polska 146991345.
263954 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AKCYJNA, Jełowa,
Polska 146991345 i dokonanie wpisu: ESBRAND SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska 362084114.
264142 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
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Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
264144 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
264258 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRANDY M. KONOPKA, J. ŚWIRCZ SPÓŁ‑
KA JAWNA, Warszawa, Polska 017320929 i dokonanie wpisu: BZK
TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 364202380.
264407 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 72,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 72,
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”.
264993 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE COCA-COLA COMPANY, ATLANTA,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ENERGY BEVERA‑
GES LLC, Corona, California, Stany Zjednoczone Ameryki.
265225 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CAL‑
DENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
265227 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CAL‑
DENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
265391 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340670668
i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
265392 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340670668
i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
265393 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340670668
i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
265394 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340670668
i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
265704 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
265715 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NIVETTE FLEET MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015226830 i dokonanie wpisu: UPSTAR CAPITAL ONE Limited Part‑
nership, Larnaca, Cypr.
265715 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UPSTAR CAPITAL ONE Limited Partner‑
ship, Larnaca, Cypr i dokonanie wpisu: VAM SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362429197.
266351 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
266369 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WYSKIEL JACEK, WYSKIEL MAREK MEB‑
KOR SPÓŁKA CYWILNA, Łukawiec, Polska i dokonanie wpisu: HIKO‑
RA JACEK WYSKIEL, MAREK WYSKIEL SPÓŁKA CYWILNA, Łukawiec,
Polska 180660366.
266502 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 14,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 14,
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”.
266503 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 15,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
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2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 15,
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”.
266504 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 13,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 13,
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”.
266748 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E-MOTO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary, Polska 977983894
i dokonanie wpisu: E-MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 977983894.
266906 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1828/18/754) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2567208 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266906 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
266908 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1833/18/070) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2566672 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266908 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
266909 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1848/18/396) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2566598 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266909 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
266910 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1835/18/872) wpisano do Rejestru
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Zastawów pod pozycją 2566671 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266910 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.

267739 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIĘBA RENATA FIRMA HANDLOWA RA‑
MIZ, Kraków, Polska 350913991 i dokonanie wpisu: RAMIZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 368609776.

266911 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1825/18/551) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2567210 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266911 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.

267755 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OBORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kozienice, Polska 670964041 i dokonanie wpisu:
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 010741651.

266978 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAMROWSKI JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE CAMRO, Sopot, Polska 002869989
i dokonanie wpisu: CAMRO KAMROWSKI KALWASIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Sopot, Polska 361050395.
266979 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KALWASIŃSKI MARCIN, Sopot, Polska
i dokonanie wpisu: CAMRO KAMROWSKI KALWASŃŚKI SPÓŁKA
JAWNA, Sopot, Polska 361050395.
267164 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DOMY WCZASOWE WAM SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142990254 i dokonanie wpisu: AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142990254.
267505 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IWO BULSKI, Warszawa, Polska i dokona‑
nie wpisu: E-PLAY CONSULTING LTD, Londyn, Wielka Brytania.
267612 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612 i do‑
konanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
267612 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
267612 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 15 lutego 2017 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzi‑
bą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu zabez‑
pieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca usta‑
nowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym
na Znak Towarowy 4 (Zastaw Cywilny 4) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
267714 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STOWARZYSZENIE FORUM MEDICUM,
Wrocław, Polska 932983320 i dokonanie wpisu: DATA TECHNO
PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020113562.
267737 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIĘBA RENATA FIRMA HANDLOWA RA‑
MIZ, Kraków, Polska 350913991 i dokonanie wpisu: RAMIZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 368609776.
267738 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIĘBA RENATA FIRMA HANDLOWA RA‑
MIZ, Kraków, Polska 350913991 i dokonanie wpisu: RAMIZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 368609776.

268120 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PORT PRASKI INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350391 i dokonanie wpisu:
PORT PRASKI NOWE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350391.
268221 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340670668
i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
268240 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Trępnowy, Polska 341213022.
268260 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 39,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 39,
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”.
268486 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FAR‑
MACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
932249169 i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław,
Polska 022454830.
269456 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
269769 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EMERSON DIRECT COMMUNICATION
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piotrków Trybunalski,
Polska 101702273 i dokonanie wpisu: MBO DIRECT COMMUNICA‑
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TION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 360868745.
269769 2018 05 016 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MBO DIRECT COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska
360868745 i dokonanie wpisu: EDC EXPERT DIRECT COMMUNICA‑
TION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków
Trybunalski, Polska 36868745.
269895 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DOMY WCZASOWE WAM SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142990254 i dokonanie wpisu: AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142990254.
269938 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
269938 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
269938 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 15 lutego 2017 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzi‑
bą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu zabez‑
pieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca usta‑
nowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym
na Znak Towarowy 2 (Zastaw Cywilny 2) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
270003 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
270003 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
270004 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
270121 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340670668
i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
270388 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIMITO SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Gdańsk, Polska 220748142 i dokonanie wpisu: LIMITO SPÓŁKA
AKCYJNA, Grudziądz, Polska 220748142.
270418 2018 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BCS POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, Polska 491899419
i dokonanie wpisu: IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, Polska 491899419.
270419 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BCS POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, Polska 491899419
i dokonanie wpisu: IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, Polska 491899419.
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270966 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SEBASTIAN MAC, Jarosław, Polska
366145829 i dokonanie wpisu: LETHE JAKUB CHMIELNIAK, Bielsko‑
-Biała, Polska 241353364.
270993 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
271386 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IMG SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Pol‑
ska 142621752 i dokonanie wpisu: IMG QUALITY DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Warszawa, Polska 364202010.
272086 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 41,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 41,
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”.
272087 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 40,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 40,
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”.
272387 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930963626 i dokonanie wpi‑
su: „YAK PARTNER” ALEKSANDRA JAKUBOWSKA, Wrocław, Polska
020075181.
272495 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: COŁTA MARIUSZ HOGAN, Katowice,
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Polska 240472724 i dokonanie wpisu: WPC COACHING WIOLETTA
PRZENNIAK-COŁTA, Wyry, Polska 366736571.
272500 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGRIMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141379289 i dokonanie
wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
273134 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGRIMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141379289 i dokonanie
wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
273563 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW
CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, Polska 003469134 i do‑
konanie wpisu: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Pol‑
ska 003469134.
274033 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLSZEWSKI MACIEJ BLUE-SAILS, Warsza‑
wa, Polska 140395984 i dokonanie wpisu: MACIEJ OLSZEWSKI, War‑
szawa, Polska.
274179 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGREGATY FOGO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice, Polska 411483434 i do‑
konanie wpisu: AGROVATT AGREGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wil‑
kowice, Polska 081169718.
274179 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROVATT AGREGATY SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wilkowice, Polska 081169718 i dokonanie wpisu: AGREGATY
FOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Wilkowice, Polska 302769072.
274179 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGREGATY FOGO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Wilkowice, Polska
302769072 i dokonanie wpisu: ALTER BRAND CONCEPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Wilko‑
wice, Polska 302769072.
274298 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
274355 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612 i do‑
konanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
274355 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
274355 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 15 lutego 2017 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzi‑
bą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu zabez‑
pieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca usta‑
nowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym
na Znak Towarowy 1 (Zastaw Cywilny 1) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
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274724 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EMERSON DIRECT COMMUNICATION
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piotrków Trybunalski,
Polska 101702273 i dokonanie wpisu: MBO DIRECT COMMUNICA‑
TION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 360868745.
274724 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MBO DIRECT COMMUNICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 360868745
i dokonanie wpisu: EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski,
Polska 36868745.
275194 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IMG SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Pol‑
ska 142621752 i dokonanie wpisu: IMG QUALITY DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Warszawa, Polska 364202010.
275294 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
276463 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
276648 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
276660 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VEINTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Brody, Polska 142900512 i dokonanie wpisu:
„BRAWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kal‑
waria Zebrzydowska, Polska 357035482.
276839 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1843/18/391) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2566749 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-276839 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
277702 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012758414
i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
010750727.
277242 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1837/18/674) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2566597 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-277242 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
278234 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koszalinie VI Wydział Gospodarczy z dnia 14
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lipca 2017 r., sygnatura akt VI GNc 83/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 8 września 2017 r. Komornik Sądowy przy Są‑
dzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Maciej
Piotrowski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 359/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Grupa Pro‑
ducentów Owoców i Warzyw Pomorze Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością z siedzibą w miejscowości Żabin.”
278266 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
278299 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AQMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Pol‑
ska 072931047 i dokonanie wpisu: PRALNIOMATY SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
278709 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HGL TAKKO AKCESORIA TYTONIOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko, Pol‑
ska 341591238 i dokonanie wpisu: F.H.U. BEST MIROSŁAW OLSZEW‑
SKI, Osielsko, Polska 367058825.
278745 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
278746 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
278746 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
278856 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 18,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 18,
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”.
279033 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska i doko‑
nanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
279525 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PROTEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Juszkowo, Polska 221253879 i dokonanie
wpisu: PROTEH GLASSDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 365044658.

Nr 8/2018

279742 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AD-CLINIC” ALEKSANDRA MIKULSKA‑
-CHOLEWA, DARIUSZ CHOLEWA SPÓŁKA JAWNA, Tychy, Polska
241925079 i dokonanie wpisu: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH AD
CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy,
Polska 366384818.
279742 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH AD
CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy,
Polska 366384818 i dokonanie wpisu: CENTRUM MEDYCZNE AD
CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Tychy, Polska 366384818.
280358 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ONE PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020473355 i dokonanie
wpisu: FIRE WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 022334072.
280366 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 20,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 20,
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”.
280367 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 19,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 19,
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”.
280587 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: MARCIN OSTROWSKI, Gdynia, Polska
i dokonanie wpisu: Kudela Wojciech, Gdynia, Polska.
280659 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NELRO DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
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ska 147145470 i dokonanie wpisu: NELRO DATA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 363314071.
281076 2018 05 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 rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 74,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 74,
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”.
281333 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ZWIECH EWA JEDNO CIASTKO,
Kraków, Polska 123185470 i dokonanie wpisu: EWA BOCZKALA
„JEDNO CIASTKO”, Kraków, Polska 123185470.
281450 2018 05 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreśle‑
nie wpisu: SZUMIGAJ DAMIAN ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
KALLA, Piaseczno, Polska 361227994 i dokonanie wpisu: SZUMIGAJ
DAMIAN ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH KALLA, Piaseczno, Pol‑
ska; RAFAŁ SZUMIGAJ, Piaseczno, Polska oraz w rubryce E doko‑
nanie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 17 października
2017 r. ustanowiono wspólny znak towarowy”.
281504 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612 i do‑
konanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
281504 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
281504 2018 05 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach Ochron‑
nych Na Znaki Towarowe z dnia 15 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy
POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastaw‑
cą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie,
Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu zabezpieczenia spłaty
Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Za‑
stawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy
3 (Zastaw Cywilny 3) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
281635 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STANISŁAW SORDYL, Andrychów, Polska
i dokonanie wpisu: LS SORDYL-SPÓŁKA JAWNA, Andrychów, Polska
357194619.
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281636 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LS SORDYL-SPÓŁKA JAWNA, Andrychów,
Polska 357194619 i dokonanie wpisu: LS SORDYL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, An‑
drychów, Polska 357194619.
282260 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: COLON C SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: LICENTIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska 364642140.
282334 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA TOMASZ
DEJNAKA, Przeworsk, Polska 650256041 i dokonanie wpisu: SPAW‑
SYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk, Polska 363726750.
283088 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE ART-PLAST AGNIESZKA KOS, Lgota-Mo‑
krzesz, Polska 240935070 i dokonanie wpisu: PPHU POLBUT MAR‑
CIN PODLEJSKI, Żarki, Polska.
283636 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VEINTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Brody, Polska 142900512 i dokonanie wpisu:
„BRAWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kal‑
waria Zebrzydowska, Polska 357035482.
283687 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROCLEAR PLC, BAAR,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: EUROCLEAR PLC, Londyn, Wielka
Brytania.
283687 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROCLEAR PLC, Londyn, Wielka Bryta‑
nia i dokonanie wpisu: EUROCLEAR SA/NV, Bruksela, Belgia.
283783 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.
284270 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OBORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kozienice, Polska 670964041 i dokonanie wpisu:
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 010741651.
284340 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Trępnowy, Polska 341213022.
284341 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.

281635 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LS SORDYL-SPÓŁKA JAWNA, Andrychów,
Polska 357194619 i dokonanie wpisu: LS SORDYL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, An‑
drychów, Polska 357194619.

284342 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Trępnowy, Polska 341213022.

281636 2018 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STANISŁAW SORDYL, Andrychów, Polska
i dokonanie wpisu: LS SORDYL-SPÓŁKA JAWNA, Andrychów, Polska
357194619.

284570 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
284571 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
285101 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
285297 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: NIEPUBLICZNY PUNKT PRZED‑
SZKOLNY HOCKI-KLOCKI MAGDALENA SMUŁKA, Częstochowa,
Polska 243626352 i dokonanie wpisu: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKO‑
LE HOCKI-KLOCKI MAGDALENA SMUŁKA, Częstochowa, Polska
243626352.
285544 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HGL TAKKO AKCESORIA TYTONIOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko, Pol‑
ska 341591238 i dokonanie wpisu: F.H.U. BEST MIROSŁAW OLSZEW‑
SKI, Osielsko, Polska 367058825.
286130 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VENOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 240992027
i dokonanie wpisu: ADVANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362949270.
286352 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA EUROPEJSKA PLATFORMA IN‑
NOWACJI, Legionowo, Polska i dokonanie wpisu: BEATA VIOLON‑
CELLISTA, Serock, Polska.
286560 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012758414 i do‑
konanie wpisu: ESKA ROCK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
011118859.
286732 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
287057 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NELRO DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 147145470 i dokonanie wpisu: NELRO DATA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 363314071.
287222 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIB IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, Polska 366189198
i dokonanie wpisu: ZAKŁAD INŻYNIERYJNO-BUDOWLANY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWA INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgierz, Polska
366189198.
287263 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 341213022
i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Trępnowy, Polska 340670668.
287473 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA UNOPOL STEFAN NOWAK, Tar‑
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nów, Polska 851656138 i dokonanie wpisu: UNO NATURA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisia Góra, Polska
362471609.
287945 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OBORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kozienice, Polska 670964041 i dokonanie wpisu:
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 010741651.
287950 2018 05 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
288180 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VEINTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Brody, Polska 142900512 i dokonanie wpisu:
„BRAWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kal‑
waria Zebrzydowska, Polska 357035482.
288206 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JAKUB SOŁTYK, Świątniki Górne, Polska
i dokonanie wpisu: RYWAL SPÓŁKA JAWNA RYSZARD SOŁTYK,
WALDEMAR BANIA, Mogilany, Polska 351356529.
288953 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ENRICO GARIBBO, Kraków, Polska i doko‑
nanie wpisu: Z&M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368520190.
289201 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŁÓDZKI REGIONALNY PARK NAUKOWO‑
-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Łódź, Polska 473214329 i dokonanie wpisu: BIONANO‑
PARK SP.Z O.O., ŁÓDŹ, Polska.
289531 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WOŹNIAK-ŚLICZNA ALEKSANDRA
FIT-MED, Biadacz-Kamienisko, Polska 933032733 i dokonanie wpi‑
su: FIT-MED ALEKSANDRA ŚLICZNA, Biadacz-Kamienisko, Polska
933032733.
289630 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie
wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
290086 2018 05 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOJDZIAK MIROSŁAW, WOJDZIAK KA‑
ROL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BOMIS SUPER
SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz, Polska 251606930 i dokonanie wpisu:
MD. JAHIRUL ISLAM, Ostrów Wielkopolski, Polska.
290854 2018 05 24 D. Wykreślono wpis: „W dniu 6 kwietnia
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin‑
-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt SZ.XIV.Ns-Rej.Za 1156/12/190) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2302003 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290854 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Syntaxis II Sweden Capi‑
tal AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja wobec Home.pl Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie”.
290854 2018 05 24 D. Wykreślono wpis: „W dniu 6 kwietnia
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin‑
-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt SZ.XIV.Ns-Rej.Za 782/12/084) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2301726 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290854 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących BRE Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec Hosting Ventures Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

Nr 8/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

291119 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZ‑
NA, Szczecin, Polska 000279829 i dokonanie wpisu: SYLWESTER
OSTROWSKI, Szczecin, Polska.
292593 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 15 marca
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 3562/18/471) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2564593 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-292593 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski z siedzi‑
bą w Katowicach wobec Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
292872 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DIRECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 141580761 i dokonanie wpisu: DIRECTORS GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Warszawa, Polska
367344548.
292890 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PK CONSULTING PATRYCJA KO‑
WALCZYK, Dziewki, Polska 243102324 i dokonanie wpisu: PK CON‑
SULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZEŃ, Dziewki, Polska.
293071 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARCICHOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 020371028 i dokonanie wpisu: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wrocław, Polska 020371028.
293810 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i doko‑
nanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
293833 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARR CONSTRUCTION GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
362569426 i dokonanie wpisu: UNIKOMM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364369690.
293916 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
294083 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROCLEAR PLC, BAAR,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: EUROCLEAR PLC, Londyn, Wielka
Brytania.
294083 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROCLEAR PLC, Londyn, Wielka Bryta‑
nia i dokonanie wpisu: EUROCLEAR SA/NV, Bruksela, Belgia.
294350 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koszalinie VI Wydział Gospodarczy z dnia 14
lipca 2017 r., sygnatura akt VI GNc 83/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 8 września 2017 r. Komornik Sądowy przy Są‑
dzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Maciej
Piotrowski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 359/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Grupa Pro‑
ducentów Owoców i Warzyw Pomorze Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością z siedzibą w miejscowości Żabin.”
294757 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRAND 24 SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Warszawa, Polska 144886667 i dokonanie wpisu: BRAND 24
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 144886667.

3315

294856 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Trępnowy, Polska 341213022.
294893 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Trępnowy, Polska 341213022.
294894 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Trępnowy, Polska 341213022.
294951 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: K2BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 360850700 i dokonanie wpi‑
su: K2BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, Polska 360850700.
294995 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H. MAKALU DOROTA STOLARZ, Łódź,
Polska 471278331 i dokonanie wpisu: MAKALU FASHION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Łódź, Polska 368796850.
294996 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H. MAKALU DOROTA STOLARZ, Łódź,
Polska 471278331 i dokonanie wpisu: MAKALU FASHION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Łódź, Polska 368796850.
294998 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ALLANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146125010 i dokonanie
wpisu: DOMODI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 021762127.
295102 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
360615984 i dokonanie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 360615984.
295145 2018 05 21 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.
295146 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WYSKIEL JACEK, WYSKIEL MAREK MEB‑
KOR SPÓŁKA CYWILNA, Łukawiec, Polska i dokonanie wpisu: HIKO‑
RA JACEK WYSKIEL, MAREK WYSKIEL SPÓŁKA CYWILNA, Łukawiec,
Polska 180660366.
295152 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
295153 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
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295154 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
295155 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp‑
nowy, Polska 341213022.
295226 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Trępnowy, Polska 341213022.
295434 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin, Pol‑
ska 276617873 i dokonanie wpisu: MACIEJ WITAS, Katowice, Polska.
295751 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NELRO DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 147145470 i dokonanie wpisu: NELRO DATA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 363314071.
295846 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻ‑
KA SPÓŁKA AKCYJNA , Świebodzice, Polska 890678862.
295904 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARCICHOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 020371028 i dokonanie wpisu: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wrocław, Polska 020371028.
295991 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Trępnowy, Polska 341213022.
296640 2018 05 19 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.
296677 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30 lipca 2015 r. wraz z Aneksem z dnia 1 września 2015 r.
udzielono ograniczonej i niewyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez, MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Łódź, Pol‑
ska na czas nieokreślony”.
296966 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932623857 i dokonanie wpisu:
„AMI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Mikstat, Polska 250764407.
297086 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
297130 2018 05 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
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i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
297130 2018 05 07 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z sie‑
dzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu
zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochron‑
nym na Znak Towarowy 8, ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku
Towarowego 8 w Rejestrze Znaków Towarowych (Zastaw Cywilny
16) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
297262 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 stycznia
2015 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 516/15/248) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2430653 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-297262 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Empik Assets Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
297262 2018 05 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 13 stycznia
2015 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 516/15/248) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2430653 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-297262 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Empik Assets Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
297284 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IMG SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Pol‑
ska 142621752 i dokonanie wpisu: IMG QUALITY DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Warszawa, Polska 364202010.
297938 2018 05 16 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.
298161 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932623857 i dokonanie wpisu:
„AMI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Mikstat, Polska 250764407.
298201 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012758414
i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
010750727.
298263 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BLEJKAN SPÓŁKA AKCYJNA, Szcze‑
cin, Polska 320411267 i dokonanie wpisu: MARPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mała Grzywna, Polska
341582110.
298472 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1834/18/471) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2567204 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298472 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
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298910 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
360615984 i dokonanie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 360615984.
298911 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
360615984 i dokonanie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 360615984.
298917 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
360615984 i dokonanie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 360615984.
299161 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OGRÓD ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wlkp., Polska 080502370
i dokonanie wpisu: NEO SPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski, Polska.
299558 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RYSZARD KLIKS, Poznań, Polska i dokona‑
nie wpisu: KLX BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Poznań, Polska 365467382.
299559 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RYSZARD KLIKS, Poznań, Polska i dokona‑
nie wpisu: KLX BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Poznań, Polska 365467382.
300021 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FOOD ZONE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 015701797 i dokonanie wpisu: KT FOOD SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146949320.

stru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13795/15/837) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466435 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-305675
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Kró‑
lestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd.
(jako wspólnicy (Gesellschafter) Polsat Brands, szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft) z siedzibą w Buttikon (Schübel‑
bach), Szwajcaria”.
305675 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 grudnia
2016 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 19131/16/130) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2466435 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-305675 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, Lon‑
don Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wiel‑
kiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
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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).
183 352
223 443
249 991
251 080

2011 11 10
2015 01 13
2017 09 07
2017 11 13

300173 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: TANDEM-PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO-DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Żary, Polska 970447750 i dokonanie wpisu: TANDEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żagań, Polska
970447750.
303616 2018 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1432/17/262) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526886 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-303616 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
305675 2018 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 paź‑
dziernika 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13795/15/837) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466435 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-305675
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Kró‑
lestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd.
(jako wspólnicy (Gesellschafter) Polsat Brands, szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft) z siedzibą w Buttikon (Schübel‑
bach), Szwajcaria”.
305675 2018 05 24 D. Wykreślono wpis: „W dniu 8 paź‑
dziernika 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Reje‑
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177 925 2017 05 29

153 019 2017 11 22

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towa‑
rów i usług: 03: środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do
czyszczenia, polerowania, szorowania i ście‑
rania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów; 05:
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczni‑
czych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety do celów zdrowotnych, plastry, opa‑
trunki gipsowe, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do
zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
z wyłączeniem suplementów diety do ce‑
lów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina
grenlandzkiego; 44: usługi medyczne, usłu‑
gi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem;
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.05.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.177925.
Prawo wygasło w części dla towarów: pre‑
paraty farmaceutyczne i stomatologiczne
w formie: proszku, tabletek, kapsułek, maści,
kremów, żeli, syropów, zawiesin, kropli, pre‑
paraty w płynie; preparaty stomatologiczne
w formie żelu z wyłączeniem opracowania
kanałów korzeniowych (klasa 5 w części).
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220 489 2017 11 22

232 322 2017 11 22

269 902 2015 07 13
277 536 2017 04 10
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Prawo wygasło w części dla towarów: pre‑
paraty farmaceutyczne i stomatologiczne
w formie: proszku, tabletek, kapsułek, maści,
kremów, żeli, syropów, zawiesin, kropli, pre‑
paraty w płynie; preparaty stomatologiczne
w formie żelu z wyłączeniem opracowania
kanałów korzeniowych (klasa 5 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: środki
sanitarne do celów medycznych; substancje
dietetyczne do celów leczniczych; żywność
dla niemowląt; plastry, materiały opatrun‑
kowe; materiały do plombowania zębów
z wyłączeniem płukania kanałów korzenio‑
wych, woski dentystyczne; środki odkażają‑
ce; środki do zwalczania robactwa; fungicy‑
dy, herbicydy (klasa 5 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
rękawice do ochrony przed wypadkami (kla‑
sa 09 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: ajvar
jako pasta warzywna, alginiany do celów
spożywczych, aloes spożywczy, anchois,
bekon, białka jajek, białko do celów kuli‑
narnych, bita śmietana, bulion, koncentraty
na bulion, preparaty do produkcji bulionu,
cebula konserwowana, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone,
chipsy ziemniaczane, konserwowy czosnek,
daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa,
dżemy, enzymy mlekowe do celów spożyw‑
czych, fasolka konserwowa, filety rybne, fla‑
ki, galaretki jadalne, galarety mięsne, jadal‑
ne gniazda ptaków, groszek konserwowy,
grzyby konserwowane, homary nieżywe,
hummus jako pasta z ciecierzycy, przetwo‑
rzona ikra rybia, dżem imbirowy, jaja, jadal‑
ne jaja ślimacze, jaja w proszku, przetwory
do zupy jarzynowej, jogurt, owoce kandyzo‑
wane, kapusta kwaszona, kaszanka, kawior,
kefir, kefir jako napój mleczny, kiełbaski
w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa jako
kimchi, klej rybi do środków spożywczych,
masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz ko‑
kosowy, koktajle jajeczne bezalkoholowe,
koktajle mleczne, kompot, koncentraty bu‑
lionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne,
konserwy rybne, korniszony, korniszony z ja‑
rzynami w occie, krewetki nieżywe, krewetki
różowe nieżywe, krokiety, olej kukurydziany,
kumys jako napój mleczny, langusty nieży‑
we, lecytyna spożywcza, owoce lukrowane,
łosoś, łój spożywczy, małże nieżywe, małże
jadalne nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, krem na bazie masła, masło arachi‑
dowe, masło czekoladowe, masło kakaowe,
miąższ owoców, mięso, ekstrakty mięsne,
mięso konserwowane, mięso solone, mig‑
dały spreparowane, mleczne produkty, mle‑
ko, mleko albuminowe, mleko proteinowe,
mleko sojowe jako namiastka mleka, mro‑
żone owoce, napoje mleczne z przewagą
mleka, nasiona spożywcze, oleje jadalne,
olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny,
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, olej z oliwek jadal‑
ny, olej z siemienia lnianego spożywczy,
oliwki konserwowane, opiekane wodorosty,
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olej z orzechów palmowych jako żywność,
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, ostrygi nieżywe, owoce kon‑
serwowane, owoce konserwowane w al‑
koholu, owoce lukrowane, owoce w pusz‑
kach, chipsy owocowe, galaretki owocowe,
sałatki owocowe, skórki owocowe, pektyna
do celów spożywczych, pestki słoneczni‑
ka, pikle, płatki ziemniaczane, poczwarki
jedwabnika jadalne, podpuszczka, sok po‑
midorowy do celów kulinarnych, potrawy
z ryb dla ludzi, przecier jabłkowy, przeciery
rybne, przeciery warzywne, przekąski na
bazie owoców, przekąski na bazie owoców,
pulpa owocowa jako miazga owocowa, pył‑
ki kwiatowe jako żywność, rodzynki, rosół,
koncentraty na rosół, soki roślinne do go‑
towania, żywność produkowana z ryb, ryby
konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone,
olej rzepakowy jadalny, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, sardynki, ser, serwatka,
olej sezamowy, skorupiaki, nieżywe, skórki
owocowe, smalec, soczewica konserwo‑
wana, soja konserwowana spożywcza, soki
roślinne do gotowania, mięso solone, sos
żurawinowy jako kompot, strzykwy nieży‑
we, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka,
śledzie, bita śmietana, śmietana jako pro‑
dukty mleczarskie, tahini jako pasta z ziar‑
na sezamowego, pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, tłuszcze jadalne, surowce do
produkcji tłuszczów jadalnych, tłuszcz koko‑
sowy, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk,
warzywa gotowane, warzywa konserwowa‑
ne, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina,
wiórki kokosowe, wyciągi z wodorostów do
celów spożywczych, chrupki ziemniaczane,
płatki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane
w cieście, zsiadłe mleko, zupy, składniki do
sporządzenia zupy, przetwory na zupy ja‑
rzynowe, żelatyna, żółtka jajek, żywność
przygotowywana z ryb (klasa 29), bezalko‑
holowe wyciągi z owoców, ekstrakty owo‑
cowe bezalkoholowe, wody gazowane, pa‑
stylki do gazowanych napojów, proszki do
gazowanych napojów, jabłkowy sok, koktaj‑
le bezalkoholowe, kwas chlebowy jako na‑
pój bezalkoholowy, lemoniada, syropy do
lemoniady, preparaty do sporządzania likie‑
rów, woda litowa, produkty do wytwarzania
wody mineralnej, wody mineralne jako na‑
poje, mleko migdałowe jako napój, mleko
orzechowe jako napój bezalkoholowy, na‑
poje bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, preparaty do produkcji napojów,
syropy do napojów, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje owo‑
cowe bezalkoholowe, napoje serwatkowe,
nektary owocowe bezalkoholowe, orszada,
soki owocowe, owocowe nektary, bezalko‑
holowe pastylki do napojów gazowanych,
sok pomidorowy jako napój, napoje bez‑
alkoholowe z sarsaparilli, woda selcerska,
napoje serwatkowe, soki owocowe, soki wa‑
rzywne jako napoje, sok jabłkowy, sorbety
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jako napoje, woda stołowa, moszcz wino‑
gronowy niesfermentowany, woda sodowa
(klasa 32).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
rekrutacja personelu, doradztwo personal‑
ne (klasa 35 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: biżu‑
teria, spinki do krawatów, spinki do mankie‑
tów, zegarki na rękę, zegary (klasa 14).
Prawo wygasło w części dla towarów: pro‑
dukty farmaceutyczne; produkty lecznicze
dla ludzi; leki; witaminy; mineralne dodatki
do żywności do celów medycznych; mineral‑
ne wody do celów medycznych; parafarma‑
ceutyki do celów medycznych; suplementy
diety do celów medycznych; suplementy
diety do celów żywienia, w szczególności
zawierające szczepy probiotycznych bak‑
terii lub drożdży, dietetyczne środki spo‑
żywcze do celów medycznych; substancje
dietetyczne do celów medycznych; dodat‑
ki odżywcze do celów żywienia; preparaty
ziołowe do celów medycznych; zioła; na‑
pary medyczne; herbatki medyczne; kon‑
centraty i odżywki wysokobiałkowe wzbo‑
gacone witaminami, solami mineralnymi,
aminokwasami, kwasami tłuszczowymi jako
suplementy diety, produkty biobójcze; pro‑
dukty biologiczne do celów medycznych;
szczepionki; surowice; produkty krwiopo‑
chodne; produkty biotechnologiczne do ce‑
lów medycznych; żywność dla niemowląt;
plastry; materiały opatrunkowe; środki sa‑
nitarne do celów medycznych; środki odka‑
żające; produkty weterynaryjne; środki do
zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
produkty chemiczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycz‑
nych; chemiczne środki antykoncepcyjne;
błonnik pokarmowy; środki zmniejszają‑
ce apetyt do celów medycznych; tabletki
zmniejszające apetyt; lecznicze oleje; lecz‑
nicze napoje; preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt; mineralne suplementy
diety; odżywcze suplementy diety; suple‑
menty diety dla zwierząt; suplementy die‑
ty zawierające: alginiany, białko, drożdże,
glukozę, lecytynę, mleczko pszczele, pro‑
polis, siemię lniane; bakterie probiotyczne;
środki przeczyszczające; syropy do użytku
farmaceutycznego; środki uspokajające;
preparaty witaminowe; preparaty medycz‑
ne na porost włosów; kosmetyki do celów
medycznych; kremy do celów medycznych;
emulsje do celów medycznych; płyny do ce‑
lów medycznych; żele i oliwki do skóry do
celów medycznych; maseczki do twarzy do
celów medycznych; maseczki do peelingu
do celów medycznych; pudry po kąpieli do
celów medycznych; pudry higieniczne do
celów medycznych; środki do kąpieli i pod
prysznic -sole, pianki, oliwki, żele do celów
medycznych; preparaty do depilacji do ce‑
lów medycznych; środki przeciw poceniu
do celów medycznych; środki do golenia
-kremy, pianki, płyny do celów medycz‑
nych; środki do higieny intymnej do celów
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medycznych, środki do opalania do celów
medycznych, środki samoopalające do ce‑
lów medycznych; środki do rozjaśniania
skóry do celów medycznych; środki przeciw
zmarszczkom do celów medycznych; prepa‑
raty kosmetyczne do ujędrniania skóry do
celów medycznych; preparaty antycelluii‑
towe do celów medycznych; preparaty dla
skóry trądzikowej i alergicznej do celów me‑
dycznych; preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania do celów medycznych; składniki
kosmetyków redukujących tkankę tłuszczo‑
wą i cellulit do celów medycznych; wszyst‑
kie wyżej wymienione towary zawierające
produkty związane z leczeniem bezpłod‑
ności i wspomaganiem płodności (klasa 5
w części)
Prawo wygasło w części dla towarów: pro‑
dukty farmaceutyczne inne niż do leczenia
nadciśnienia (klasa 5 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: pro‑
gramowanie komputerowe; usługi i badania
naukowe i technologiczne oraz związane
z tym projektowanie; projektowanie i rozwi‑
janie sprzętu i oprogramowania komputero‑
wego; usługi świadczone przez inżynierów;
prowadzenie i zarządzanie zwirtualizowa‑
ną platformą serwerową; badania i analizy
techniczne; projekty graficzne - usługi ar‑
tystów grafików, wzornictwo przemysłowe;
projektowanie graficzne do tworzenia stron
www; projektowanie nazw firmowych i kro‑
jów czcionek usługi projektowania dotyczą‑
ce znaków; projektowanie ozdobnego opra‑
cowania graficznego; wszystkie powyższe
zawierające usługi dotyczące pojazdów
(klasa 42 w części)
Prawo wygasło w części dla towarów 33:
koniaki.
297

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.
294 091 08/2017 2018 03 08 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 31.01.2017 r. w czę‑
ści dotyczącej daty decyzji:
			
prawidłowo powinno być: Warsza‑
wa, dnia 31 stycznia 2017 r.
295 215 09/2017 2017 12 05 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 25 stycznia 2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w ten sposób, iż
wskazane w sentencji tejże decyzji
zastrzeżenia kolorów zastępuje się
słowami:
			
„biały czarny pomarańczowy czer‑
wony”.
273 309 7/2015 2018 04 03 Na podstawie art. 156 § 1 pkt. 4
w związku z art. 158 § 1 Kodeksu
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postępowania administracyjnego –
dalej k.p.a. (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)
w związku z art. 252 ustawy Prawo
własności przemysłowej z dnia 30
czerwca 2000 r. – dalej p.w.p. (Dz. U.
z 2017 r. Nr 776, z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP stwierdza nieważ‑
ność decyzji z dnia 5 lutego 2015 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
słowny znak towarowy Inka kawa
ciepłych wspomnień zgłoszony za
numerem Z.422753.
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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.
386348
SAACKE
CFE: 25.03.01, 27.05.01
7, 9, 11
SAACKE GMBH, SÜDWESTSTRASSE 13 28237 BREMEN (DE)
2012 08 21
2002 05 06
2012 09 27
556781
Marc Picard
18
Marc Picard GmbH, Siedlungsstraße 397901 Altenbuch (DE)
2011 12 08
2005 03 21
2012 03 29
674627
ATEMI
NTT OÜ, Kerese 38aEE-21003 Narva (EE)
2017 06 16
2017 07 31

28
2017 07 13

716803A
OBSTGARTEN
29, 30, 32
A. Ehrmann KG Molkerei, Hauptstrasse 19 87770 Oberschönegg
im Allgaü (DE)
2016 03 03
2016 08 01
2016 06 23
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1004381
AQUARAMA
2, 3, 4, 7, 37
AQUARAMA srl, Località Píano, 38I-12060 NOVELLO (CN) (IT)
2017 11 23
2017 12 27
2017 12 07
1014716
NZ 1881
CFE: 04.03.01, 24.01.19, 25.01.15, 27.05.10
34
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Grodnenskaya tabachnaya
fabrika „Neman”, 18, ul. Ordzhonikidze230071 Grodno (BY)
2017 10 27
2017 12 27
2017 12 07
1039950
URBAN SPIRIT
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2017 10 19
2017 12 18

3
2017 11 30

1061899
ÇIGKÖFTEM.COM The Sweetest Hot
CFE: 27.05.10, 29.01.13
29, 30, 43
ERDOĞAN GÜNER, Kocasinan Merkez Mah. GüneşliCad. Yildirim
Sok. No: 2Bahçelievler İstanbul (TR)
2016 06 08
2017 11 20
2017 11 02
1081227
BEAST
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2017 10 19
2017 12 18
1107937 K
VITAWATER
Energy Brands sàrl, 21, boulevard Grande Duchesse
CharlotteL-1331 Luxembourg (LU)
2011 12 28
2017 07 17

3
2017 11 30
32
2017 06 29

1148116
LabGear
1, 8, 9, 11, 16
CWI HOLDING GMBH, IM FORSTGARTEN 1 66459 KIRKEL (DE)
2014 09 04
2015 01 19
2014 12 04
1157372 K
WANDERLUST
WANDERLUST HOLDINGS LLC, 26 Dobbin Street, 3rd
FloorBrooklyn NY 11222 (US)
2016 09 28
2018 01 03

25
2017 12 14

1160421
AVIVA
33
GRANDES BODEGAS Y VINOS ESPAÑOLES, S.L., Ctra. Pontón-Utiel,
Km. 3E-46390 DERRAMADOR-REQUENA (Valencia) (ES)
2017 11 21
2017 12 27
2017 12 07
1165589
Sky Agriculture
CFE: 03.07.02, 03.07.16, 27.05.08
7
SULKY-BUREL, PARC D’ACT. DE LA GAULTIÈRE, LES PORTES DE
BRETAGNE F-35220 CHATEAUBOURG (FR)
2013 05 24
2013 08 19
2013 07 11
1180898
NEUROMED
UAB „VALENTIS”, Molėtų pl. 11LT-08409 Vilnius (LT)
2017 10 17
2017 12 11

5
2017 11 23

2017 11 30

1186596
GRANDIOSE
3
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29 RUE DU FAUBOURG
SAINT-HONORÉ F-75008 PARIS (FR)
2013 10 11
2014 02 03
2013 12 26

843782
BRIELLE
24
Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Vasif Çinar Cad.
No:91 SultanhamamEminőnü İstanbul (TR)
2016 11 18
2017 06 19
2017 06 01

1188816
Burlington
3, 14, 18, 25
BURLINGTON FASHION GMBH, OSTSTRASSE 5 57392
SCHMALLENBERG (DE)
2013 07 23
2014 02 17
2014 01 09

880277
D
CFE: 26.04.18, 27.05.21, 29.01.01
12
PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25I-20126 Milan (IT)
2017 05 02
2017 07 17
2017 06 29

1196538
CFE: 26.01.16, 26.01.24
9
YUYAO XIANGHE ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD., SIQIANHU,
LINNAN VILLAGE, LINSHAN TOWN, YUYAO CITY ZHEJIANG
PROVINCE (CN)
2013 11 05
2014 05 12
2014 03 27

833093
MODERN CHARME
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2017 10 19
2017 12 18

917214
POWERLYTE
UBE INDUSTRIES, LTD., 1978-96 O-Aza Kogushi,UbeshiYamaguchi-ken 755-8633 (JP)
2017 11 13
2018 01 03

3

1
2017 12 14

1196757
YOOKIDOO
9, 12, 16, 41
GLOBAL MARKETING ENTERPRISE (GME) LTD., P.O.B. 25202 TLV (IL)
2013 09 08
2014 05 12
2014 03 27

940606
BLAGOFF
33
GSH Trademarks Limited, Afroditis, 25 2nd floor,office
204Nicosia (CY)
2017 11 02
2017 12 27
2017 12 07

1203709
CFE: 26.11.12, 29.01.12
5
SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., 3-9-19, SHIMOSHINJO,
HIGASHIYODOGAWA-KU OSAKA 533-8651 (JP)
2013 11 05
2014 07 07
2014 05 29
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1205628
Stepanovna
29
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Nizhegorodsky maslozhirovoy kombinat”, 11, sh. ZhirkombinataRU-603950 g. Nizhny
Novgorod (RU)
2017 08 28
2017 10 23
2017 10 05
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1317009
CFE: 20.05.07, 26.01.03
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

1206964
GLORIANNA
5
ZENTIVA GROUP, A.S., U KABELOVNY 130 CZ-102 37 PRAHA
10-DOLNÍ MĚCHOLUPY (CZ)
2014 01 13
2014 08 04
2014 06 26

1330271
ECOGAS
CFE: 26.04.04, 29.01.13
1, 4, 35, 37, 41
Limited Liability Company «Gazprom Gas-Engine Fuel»,
Petrogradskaya nab., 20, liter ARU-197046 St. Petersburg (RU)
2017 09 27
2017 12 27
2017 12 07

1212373
AKUNA
1, 5
UPL EUROPE LTD, The Centre,Birchwood Park,WarringtonCheshire
WA3 6YN (GB)
2014 04 17
2014 09 29
2014 08 14

1330445
FONTACTIV DIABEST
5, 29
LABORATOIRES GRAND FONTAINE, SLU, Gran Via de les Corts
Catalanes,669 bis, 2º 2ªE-08013 Barcelona (ES)
2017 02 16
2017 07 17
2017 06 29

1228358
Red Bull
CFE: 27.05.17
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1A-5330 Fuschl am See (AT)
2017 11 13
2017 12 18
2017 11 30

1331847
PLASMATEC
CFE: 01.15.07, 29.01.12
6, 7, 35
Slobodianiuk Viktor Petrovych, vul. Zhovtneva., 2,
smt. Rudnytsia,Pishchanskyi r-nVinnyts’ka obl. 24723 (UA)
2017 08 22
2017 12 11
2017 11 23

1237332
MicroPort
5, 10
Shanghai MicroPort Medical(Group) Co.,Ltd, 501 NEWTON RD., ZJ
HI-TECH PARK 201203 SHANGHAI (CN)
2014 03 17
2015 04 13
2015 03 05
1254787
DOCTOR auto spare parts
CFE: 14.07.06, 27.03.15, 27.05.17, 29.01.12
7, 12
Dönmez Motorlu Araçlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Ziya
Gökalp Mh. HürriyetBulvari No:75Ikitelli BaşakşehirIstanbul (TR)
2015 02 19
2015 08 17
2015 07 09
1255179
octobo A member of the otto group
CFE: 27.05.04, 29.01.12
35, 42
octobo GmbH, Michael Dechant Straße 1096260 Weismain (DE)
2015 01 31
2015 08 17
2015 07 09
1258933
POWERED BY YOUR ENERGY VINCI Energies
CFE: 26.01.18, 26.11.08, 29.01.12
7, 9, 11, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45
VINCI ENERGIES, 280, rue du 8 Mai 1945F-78360 MONTESSON (FR)
2015 02 23
2015 09 14
2015 08 06
1288211
SPIRIT
CFE: 27.05.02, 29.01.13
GATARIĆ D.O.O., Ul. Kninska bb74400 Derventa (BA)
2017 08 04
2017 10 23

16, 18
2017 10 05

1294157
FLORAPAX
5, 29, 30
BIOFARMA, 50 rue CarnotF-92284 SURESNES CEDEX (FR)
2016 02 11
2016 05 09
2016 03 31
1301770
HFM
9
ROSENBERGER Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG,
Hauptstraße 183413 Fridolfing (DE)
2017 05 04
2017 07 31
2017 07 13
1301974
NZ Safari
CFE: 26.11.03, 27.05.02, 29.01.12
34
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Grodnesnkaya tabachnaya
fabrika „Neman”, 18, ul. Ordzhonikidze230771 Grodno (BY)
2017 10 27
2017 12 27
2017 12 07
1307136
ORBAY Lastik Geri Dönüsüm
CFE: 26.11.01, 27.05.10, 29.01.13
17, 40
ORBAY PLASTIK KAUCUK GERI DONUSUM SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI, Ismetpasa Mah. 202 Sok. No:9Subasi Torbali
Izmir (TR)
2016 01 21
2016 10 10
2016 09 01
1317005
Coretox
5
Medytox Inc., 78, Gangni 1-gil, Ochang-eup,Cheongwon-gu,
Cheongju-siChungcheongbuk-do (KR)
2015 12 31
2016 12 05
2016 11 03

1337134
ESTRADE
3
«SP-Market» Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostiju,
Kosmonavtov avenue, 34b, premise CV, KorolevRU-141080
Moscow region district (RU)
2017 03 30
2017 12 18
2017 11 30
1337614
CARAT
Semmelrock International GmbH, Wienerbergstraße
11,Wienerberg CityA-1100 Wien (AT)
2016 01 26
2017 04 24

19
2017 04 06

1337806
HiTT
CFE: 27.05.17
8, 9
Uladzimir Aliseika, kv. 19, d.11, per. Tretiy Oktyabrskiy212030
Mogilev (BY)
2016 01 22
2017 04 24
2017 04 06
1340005
DF Designed for Fitness
CFE: 26.01.01, 27.05.01
25, 35
Broninov Petro Igorovych, vul. Kapitana Ratnikova 14,
Kv. 55Donetsk 83003 (UA); Danilov Anton Ievgenovych,
vul. Klochkivska, 115,kv. 41 Kharkiv 61022 (UA); Danilova Katerina
Ievgenivna, vul. Klochkivska 115, kv. 42Kharkiv 61022 (UA)
2016 10 31
2017 05 08
2017 04 20
1342285
LIVSANE
3, 5, 8, 10, 16, 21
PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co. KG, Pfingstweidstraße 101268199 Mannheim (DE)
2016 03 11
2017 05 22
2017 05 04
1354803
Classic BBQ Grill Party
CFE: 01.15.05, 26.01.05, 26.03.04, 26.04.09, 27.01.12, 27.05.09,
29.01.15
4, 6, 8, 11, 16, 21, 24, 29, 30, 31
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstraße 3574172
Neckarsulm (DE)
2016 07 11
2017 07 31
2017 07 13
1355528
ALTO ATACAMA
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1 rue de la Division
LeclercF-67290 PETERSBACH (FR)
2017 04 06
2017 07 31

33
2017 07 13

1356467
YALASOU
CFE: 27.05.01
25
Jin Huanle, 702 Room No.5 Building,Shanshuimingdu
Uptown,Xinqiao Street, Ouhai District,WenzhouZhejiang (CN)
2017 05 03
2017 08 07
2017 07 20
1356496
Minuote
CFE: 27.05.01
11
TAIZHOU MINUOTE SANITARY WARES CO., LTD, Changyang Village
Xinqiao Town,LuQiao Taizhou CityZhejiang (CN)
2016 11 14
2017 08 07
2017 07 20
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1356501
QLZX QILUZHONGXING
CFE: 01.05.01, 27.05.01, 28.03.00
30
KENLIXIAN ZHONGXING XIAOMAI ZHONGZHI ZHUANYE
HEZUOSHE, No.119, Xiaozhang Village, Shengtuo Town, Kenli
County, Dongying City257506 Shandong Province (CN)
2016 11 21
2017 08 07
2017 07 20
1356519
FOREST BAND
CFE: 05.03.16, 23.01.01, 27.05.04, 29.01.14
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 12 06
2017 08 07
2017 07 20
1361497
SUNFFI
CFE: 10.03.01, 27.05.01
18
JINJIANG SUNFFI UMBRELLA TECH CO., LTD, NO. 101, ANDONG
AREA,XIAOXIA VILLAGE, DONGSHI TOWN,JINJIANG CITY,
QUANZHOU CITY362000 FUJIAN PROVINCE (CN)
2017 05 24
2017 09 11
2017 08 24
1361512
Biotol
CFE: 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
3
BİLEŞİM KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Atatürk Mahallesi 2244,Sokak No. 9 Esenyurtİstanbul (TR)
2017 06 06
2017 09 11
2017 08 24
1361607
IDORSIA
5, 42, 44
Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91CH-4123
Allschwil (CH)
2017 07 06
2017 09 11
2017 08 24
1361608
ALTAI BREATH
33
Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostiou „Altay
Kholding”, oul. Tchkalova, 57, BarnaoulRU-656049 Altaysky
krai (RU)
2016 07 13
2017 09 11
2017 08 24
1361652
NATAVA Born for Organics
CFE: 05.03.20, 27.03.11, 29.01.03
3, 5
UNION COSMETIC s.r.o., V Jirchářích 195/2CZ-110 00 Praha 1-Nové
Město (CZ)
2017 01 25
2017 09 11
2017 08 24
1361701
SPORTIVEPEOPLE
CFE: 27.05.22
35, 38, 41, 45
HALIL ÖZDEMIR, Inönü mah. No: 57Küçükbayir Sokak
HarbiyeIstanbul (TR)
2017 05 17
2017 09 11
2017 08 24
1361889
CFE: 18.05.10, 28.05.00
7, 9, 13, 19, 37, 42
Joint Stock Company «Air and Space Defence Corporation
«Almaz-Antey», Verejskaya street, 41, RU-121471 Moscow (RU)
2017 04 27
2017 09 11
2017 08 24
1361936
POWER POLYMERS
CFE: 01.13.15, 25.03.01, 27.05.24, 29.01.14
1, 16, 19
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 05 04
2017 09 11
2017 08 24
1362164
take it veggie CAUSE YOU CARE
CFE: 02.09.01, 26.04.05, 26.05.01, 26.13.01, 27.01.01, 27.05.09 29, 30,
31, 32
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 3574172
Neckarsulm (DE)
2016 09 28
2017 09 11
2017 08 24
1363138
AMIA Systems
9, 35, 42
AMIA SYSTEMS, société anonyme, Rue Drootbeek 13B-1020
Bruxelles (BE)
2017 06 14
2017 09 18
2017 08 31
1363230
Balore
CFE: 05.03.11, 27.05.11
NMG Composites Co., Ltd., Wanli Village,Chongfu
Town,TongxiangZhejiang (CN)
2017 07 06
2017 09 25

19
2017 09 07

1363232
ProForce
CFE: 27.05.01
NMG Composites Co., Ltd., Wanli Village,Chongfu
Town,TongxiangZhejiang (CN)
2017 07 06
2017 09 25
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22, 24
2017 09 07

1363265
UZTEX
23, 24, 25
Joint Venture „UZTEX Tashkent” LLC, 3 Sogdiana str.,Sergeli3Tashkent city (UZ)
2017 02 21
2017 09 25
2017 09 07
1364833
Z&R HOME
CFE: 24.17.25, 25.01.25, 27.05.10
24, 25, 35
ZOREL TEKSTİL İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET IİMİTED
ŞİRKETİ, Göveçlik BeldesiDenizli (TR)
2016 11 02
2017 10 02
2017 09 14
1364859
RENKEN
7
ZHOUSHAN SHENYING AUTOMOBILE ACCESSORY FACTORY,
Fengshou Zhan,Daidong Town,Daishan CountyZhejiang (CN)
2017 06 28
2017 10 02
2017 09 14
1364891
H HAO HAO YONG
CFE: 05.07.02, 05.13.25, 25.01.06, 27.05.02
11
Lin Hanke, No. 68, Bamboo Road,Shenkeng Village, Henggang
Town,Longgang District,ShenzhenGuangdong Province (CN)
2017 03 20
2017 10 02
2017 09 14
1364941
CBI
1, 7, 9, 12, 16, 17, 37
CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL BV, High Tech Campus 84 NL5656 AG Eindhoven (NL)
2017 06 09
2017 10 02
2017 09 14
1364982
STABLEPRO
CFE: 27.05.01
1, 17, 35
Panikhina Marina Viktorovna, ul. Lesoparkovaya, d. 7, kv. 53,RU454126 g. Chelyabinsk (RU)
2017 05 04
2017 10 02
2017 09 14
1364988
CFE: 28.03.00
7
DONGYING HAIAISI INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD., Second
Hanzhong Village,Chenzhuang Town, Lijin County,Dongying
City257400 Shandong Province (CN)
2017 07 03
2017 10 02
2017 09 14
1365042
Freshmaker
CFE: 27.05.02, 29.01.13
3, 5, 16
FULYA KOZMETIK ISLAK MENDIL IMALAT VE PAZARLAMA
LIMITED SIRKETI, Osman Gazi Mah. Kucuk Ayazma Cad.
No:17EsenyurtIstanbul (TR)
2016 12 14
2017 10 02
2017 09 14
1365046
SUBWAY
CFE: 24.15.02, 27.05.08, 29.01.12
29, 30, 32, 35, 43
Subway IP Inc., 700 South Royal Poinciana Blvd. Ste 500Miami
Springs FL 33166 (US)
2017 01 13
2017 10 02
2017 09 14
1365087
LRS
CFE: 26.03.23, 26.04.03, 29.01.14
9, 42
Levi, Ray & Shoup, Inc., 2401 W. Monroe StreetSpringfield IL
62704 (US)
2017 04 13
2017 10 02
2017 09 14
1365088
LRS
CFE: 26.03.23, 26.04.03
9, 42
Levi, Ray & Shoup, Inc., 2401 W. Monroe StreetSpringfield IL
62704 (US)
2017 04 13
2017 10 02
2017 09 14
1369577
KATERINA KERSEY DESIGN
CFE: 09.01.10, 26.01.12, 27.05.01
35, 41, 42, 45
Kateřina Kratochvílová, Velenka 115CZ-289 12 Sadská (CZ)
2017 05 10
2017 10 30
2017 10 12
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1369581
Véa
CFE: 26.13.01
29, 30
Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1CH-8152
Glattpark (CH)
2017 05 18
2017 10 30
2017 10 12
1369668
ENERGY DRINK SUPER SPORT
CFE: 02.07.02, 25.01.19, 25.07.07, 27.05.17, 29.01.14
32
Zlatevski Ljubisa, Dolna Banjica, ul. Fazanerija 1, br.96Gostivar (MK)
2017 07 31
2017 10 30
2017 10 12
1369672
VILLA GEMMA
33
AZIENDA AGRICOLA MASCIARELLI S.A.S. DI MASCIARELLI
M. & C., Via Gamberale, 1I-66010 SAN MARTINO SULLA
MARRUCINA (CH) (IT)
2017 06 23
2017 10 30
2017 10 12
1369851
Goldeer 1981
CFE: 03.04.07, 26.15.25, 27.05.02, 28.03.00
5
FUJIAN JINLU DAILY CHEMICALS, CO.,LTD., Dongxi Industrial
Zone,Honglai,Nan’an362300 Fujian (CN)
2017 07 06
2017 10 30
2017 10 12
1369908
THE WORLD CHILDREN WINNERS’ GAMES
CFE: 02.07.23, 29.01.15
36, 41
Charity foundation for helping children with oncohematological
and other serious diseases «Podari Zhizn», 3 Horoshevskiy proezd,
5, RU-123007 Moscow (RU)
2017 07 07
2017 10 30
2017 10 12
1369914
Sergio Stefano
25, 26, 35, 40, 42
SIAHLUK Siarhei Stefanovich, kv. 49, d. 7a, ul. Oktyabrskoiy
Revolutsii224000 BREST (BY)
2017 07 18
2017 10 30
2017 10 12
1369924
lcose
9
Shenzhen LongKeSe Technology Development Co., Ltd., 3602A,
Huaqiang North SEG Plaza,Huaqiang North Street,Futian
DistrictShenzhen (CN)
2017 08 08
2017 10 30
2017 10 12
1369939
TOCKr
CFE: 27.05.01
9, 14, 18, 25
TOCKR SA, Rue du Parc 3 BisCH-1207 Genève (CH)
2017 07 19
2017 10 30
2017 10 12
1370645
Fedora
CFE: 26.15.11, 27.05.01
12
PREBEBE CO., LTD, (Seocho-dong, 3000 Tower),274, Seochodaero,Seocho-guSeoul 06645 (KR)
2017 08 31
2017 11 06
2017 10 19
1370683
BLUESKY
10
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Straße 51-5207745 Jena (DE)
2017 08 30
2017 11 06
2017 10 19
1370763
TRILINK
5
NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH)
2017 08 25
2017 11 06
2017 10 19
1370820
HOPPER STOP Protect your beans
CFE: 15.01.01, 27.05.08, 29.01.12
17, 20
cafe+co International Holding GmbH, Theodor Sickel Gasse 2
A-1100 Wien (AT)
2017 03 30
2017 11 06
2017 10 19
1370837
HAWLE
37, 40, 42
Hawle Holding GmbH, Wagrainerstraße 13A-4840
Vöcklabruck (AT)
2017 06 20
2017 11 06
2017 10 19
1370840
TIVOLI
CFE: 05.07.01, 26.04.19, 27.03.11, 29.01.14
29, 30, 31
”Imgro” Nahrungs-und Genussmittelgrosshandel und Import
Gesellschaft m.b.H., Untere Donaustraße 11/5.ObergeschoßA-1020
Wien (AT)
2017 06 22
2017 11 06
2017 10 19
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1371097
Twizza
30
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 1433617
Bielefeld (DE)
2017 08 24
2017 11 06
2017 10 19
1372046
ZERNO
33
WTM Establishment, Mitteldorf 1,FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (LI)
2017 08 15
2017 11 13
2017 10 26
1372431
Pleva
CFE: 26.01.02, 27.05.01
3, 5, 30, 33
Pleva Milan, Českých bratří 325CZ-517 43 Potštejn (CZ)
2017 05 02
2017 11 20
2017 11 02
1372597
SWALLOW
33
Tovarichtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu „Maximus”,
41 razyezd, d.100,Aktyubinskaya oblast030011 g. Aktobe (KZ)
2017 03 29
2017 11 20
2017 11 02
1373465
Compactonit
1, 19
Marx Bergbau GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 9265599
Dornburg (DE)
2017 08 15
2017 11 20
2017 11 02
1375613
IMID FOUNDATION
5, 42, 44
Celgene Corporation, 86 Morris AvenueSummit NJ 07901 (US)
2017 08 30
2017 12 04
2017 11 16
1375623
CFE: 28.03.00
3, 5, 10, 30, 34
Shenzhen Digitmojo Technology Co., Ltd., Room 809, Building
A,Zhihui Innovation Centre,Qianjin Second Road, Xixiang
Street,Bao’an District, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 07 07
2017 12 04
2017 11 16
1375627
MEIJUAN
CFE: 01.05.02, 24.15.02, 26.05.01, 28.03.00
20
FU ZHOU MEIJUAN FURNITURE MANUFACTURE CO., LTD, Industrial
Zone, Dunyuan Zhou, Changjiang Village,Ganzhe Town, Minhou
County350000 Fuzhou, Fujian (CN)
2017 08 24
2017 12 04
2017 11 16
1376398
BLOND ADDICT
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 10 02
2017 12 11
2017 11 23
1376578
CFE: 26.11.06, 29.01.12
9, 14, 25
GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/RI-50123 FIRENZE (IT)
2017 07 05
2017 12 11
2017 11 23
1376601
ARROW
11
FOSHAN LEHUA HENGYE SANITARY CO., LTD, No. 3 South Area of
Manjiang Industry District,Nanshan Town,Shansui District,Foshan
City528100 Guangdong Province (CN)
2017 09 13
2017 12 11
2017 11 23
1376602
Yeelight
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.,
1905, Building 2,No. 230 Shenzhen Road,Laoshan
District,QingdaoShandong (CN)
2017 09 13
2017 12 11

9, 11

2017 11 23

1376604
TOUCH BANK
CFE: 01.03.15, 27.01.01, 27.03.12, 29.01.13
35, 36
Aktsionernoe obshchestvo „OTP Bank”, Leningradskoe shosse, d.
16A, str. 1RU-125171 Moscow (RU)
2017 09 12
2017 12 11
2017 11 23
1376631
COLOFERMIN
1
Lopaienko Iurii Oleksiiovych, kvartal Levchenko, 1A, kv. 18m.
Luhansk 91051 (UA)
2017 09 29
2017 12 11
2017 11 23
1376656
FAZON
CFE: 08.01.19, 19.03.03, 27.05.02, 29.01.15
30
Soko Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 2911000
Beograd (RS)
2017 07 27
2017 12 11
2017 11 23
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1376657
za-za
CFE: 03.02.13, 05.01.12, 08.01.19, 19.03.09, 29.01.15
30
Soko Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 2911000
Beograd (RS)
2017 07 25
2017 12 11
2017 11 23

1377179
MANZWINE
CFE: 11.03.02, 26.02.07
MANZWINE, LDA., RUA RUI TELES PALHINHA, Nº 3,
2º,ESQUERDOP-2744-015 PORTO SALVO (PT)
2017 05 30
2017 12 18

1376667
ALG CONTROL
12
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 Cours
SablonF-63000 Clermont-Ferrand (FR)
2017 09 05
2017 12 11
2017 11 23

1377191
QZMTOY
CFE: 04.05.21, 27.05.01
28
ZHEJIANG QIAO ZHI MU TOYS CO., LTD., No. 263-2 Xinhua
Street,Fenghuangshan Sub-district,Yunhe County, LishuiZhejiang
Province (CN)
2017 09 18
2017 12 18
2017 11 30

1376690
ALUMAL
1, 2
COVENTYA HOLDING, 7 rue du Commandant d’Estienne
d’OrvesF-92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE (FR)
2017 09 27
2017 12 11
2017 11 23

33
2017 11 30

1376709
RRG
12, 35, 37, 39, 42
RENAULT RETAIL GROUP, 2 avenue Denis PapinF-92140 Clamart (FR)
2017 09 04
2017 12 11
2017 11 23

1377195
HD
CFE: 01.05.01, 01.13.01, 24.15.01, 28.03.00
6
Jiangyin Haida Color Coating Co., Ltd., Team 20, Qinfeng
Village,Huashi Town,JiangyinJiangsu (CN)
2017 09 18
2017 12 18
2017 11 30

1376840
ARTS: LIVE
CFE: 24.17.01, 26.01.18, 27.05.24
41
THE SONG ROOM LIMITED, PO Box 243PRAHRAN VIC 3181 (AU)
2017 09 28
2017 12 11
2017 11 23

1377201
THT
7
Tsubaki Hoover (Taicang) Co., Ltd, No. 1 Guangzhou East
Road,TaicangJiangsu (CN)
2017 09 18
2017 12 18
2017 11 30

1376872
MyoKids
9
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 2773430 Aalen (DE)
2017 09 27
2017 12 11
2017 11 23

1377305
METSÄBOARD
16
Metsä Board Corporation, Revontulenpuisto 2FI-02100 Espoo (FI)
2017 05 31
2017 12 18
2017 11 30

1376896
DZAMA
16, 33, 35
Ing. Stanislav Machovčák-ISM, Staškov 621SK-023 53 Staškov (SK)
2017 08 11
2017 12 11
2017 11 23

1377328
OX odamax
CFE: 27.05.10, 29.01.13
39, 41, 43
ETS ERSOY TURISTIK SERVISLERI ANONIM SIRKETI, Bagdat Cd
Göksel Is Merk.No:55/3-5-6-8 Kızıltoprak KadıkoyISTANBUL (TR)
2017 08 16
2017 12 18
2017 11 30

1376904
Steel Work
CFE: 03.02.07
6, 37, 40
PANFILOV, Andrii Ivanovych, prosp. Karla Marksa, 76, kv. 53,Kryvyi
Rih 50000Dnipropetrovska obl. (UA)
2016 12 30
2017 12 11
2017 11 23
1376948
SWIP Steel Work Innovation Plate
CFE: 27.05.10
6, 37, 40
PANFILOV, Andrii Ivanovych, prosp. Karla Marksa, 76, kv. 53,Kryvyi
Rih 50000Dnipropetrovska obl. (UA)
2016 12 30
2017 12 11
2017 11 23
1376995
TPG
CFE: 03.07.16, 27.05.22, 29.01.12
39, 43
Travel Professional Group, LLC, 9/2 Velyka Vasylkivska Street,office
67Kyiv 01004 (UA)
2017 05 19
2017 12 11
2017 11 23
1377007
myScotty
9, 35, 38, 39
Robert Bosch GmbH, Department C/IPT,Wernerstraße 5170469
Stuttgart (DE)
2017 07 14
2017 12 11
2017 11 23
1377019
A
CFE: 01.15.11, 27.05.21, 29.01.13
35
Daniel Imperato, 529 south flagler drive 29fwest palm beach
florida 33401 (US)
2017 07 17
2017 12 11
2017 11 23
1377047
elektrum
CFE: 26.15.01, 29.01.13
4, 35, 40, 41, 42
LATVENERGO, AS, Pulkveža Brieža iela 12LV-1230 Rīga (LV)
2017 09 07
2017 12 11
2017 11 23
1377117
HQ EMSTAR THE PRINT STAR by Embatex
CFE: 01.01.01, 26.01.19, 27.05.02, 29.01.14
2
EMBATEX GMBH, Satellitenstraße 1A-9560 Feldkirchen (AT)
2017 07 06
2017 12 18
2017 11 30
1377127
URBANTIGER
CFE: 03.01.04
9, 14, 16, 21, 28, 35
Ltb „BTC holding”, Pomeschenie OB02_11, zdanie 2, str. 6,vladenie
39, ul. Leningradskaya, KhimkiRU-141402 Moscow region (RU)
2017 08 08
2017 12 18
2017 11 30

1377343
LA TRUCHA
33
PRODUCCIONES VINICOLAS GARABELOS S.L., General Yagüe, 8,
3DE-28020 MADRID (ES)
2017 07 18
2017 12 18
2017 11 30
1377373
annwa
CFE: 27.05.01, 28.03.00
11
Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd, Sanming
Road, He Cheng Avenue,Cangjiang Industrial Zone,Sanzhou Town,
Gaoming Area,Foshan City510000 Guangdong Province (CN)
2017 09 13
2017 12 18
2017 11 30
1377422
HAILIDE
CFE: 27.05.01
23
Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd., Jingbian Zone,Maqiao
Town,Haining City314419 Zhejiang (CN)
2017 09 18
2017 12 18
2017 11 30
1377423
RIGORER
CFE: 21.03.21, 28.03.00
25
Lin Chenyao, No. 43, Xinhua Road,Siming District,Xiamen
CityFujian Province (CN)
2017 09 18
2017 12 18
2017 11 30
1377712
sto express STO GLOBAL
CFE: 26.04.04, 26.11.01, 28.03.00
39
Sto Express Co., Ltd., Bldg.2-12, No. 6186, Beiqing Road,Chonggu
Town, Qingpu DistrictShanghai (CN)
2017 09 25
2017 12 18
2017 11 30
1377729
Testotenson
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 10 20
2017 12 18
2017 11 30
1377730
Testotens
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 10 20
2017 12 18
2017 11 30
1377731
Testotonic
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 10 20
2017 12 18
2017 11 30
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1377732
Testovigor
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 10 20
2017 12 18
2017 11 30

1378071
HVITE BUSSER
HVITE BUSSER, Ferjegata 1N-3921 PORSGRUNN (NO)
2017 09 04
2017 12 27

1377733
Testone
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 10 23
2017 12 18
2017 11 30

1378107
SLURP!
CFE: 24.17.04, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
43
PANAS HOLDING ANONIMI ETERIA SYMETOXON, trading
as „PANAS HOLDING S.A.”, 23 Venizelou str.GR-546 24
Thessaloniki (GR)
2017 09 01
2017 12 27
2017 12 07

1377734
ALTON AIR SPRINGS
CFE: 27.05.10, 29.01.12
12, 17
UPK OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Nosab
117. Sokak No:23NilüferBursa (TR)
2017 04 25
2017 12 18
2017 11 30
1377756
R&B
CFE: 24.17.25, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.14
43
XingChao Restaurant Management Co., Ltd., 2 Floor, No. 75-77,
Hang Zhong Road,Minhang DistrictShanghai (CN)
2017 09 18
2017 12 18
2017 11 30
1377836
YAEL SONIA
14
YAEL SONIA DESIGNS, LTD, 715 PARK AVENUENEW YORK NY
10021 (US)
2017 10 09
2017 12 18
2017 11 30
1377891
GARVIRP
CFE: 26.01.18, 27.05.10
25
XIAMEN JIADEXING INDUSTRIAL CO.,LTD., Unit 403 4/F, Sanfu
Wealth Center A,No.990, 992 Anling Road,Huli DistrictXiamen (CN)
2017 03 10
2017 12 18
2017 11 30
1377909
CLIFF
Sunlight GmbH, Bahnhof 1188299 Leutkirch (DE)
2017 09 20
2017 12 18

12, 39
2017 11 30

1377927
Astenor
5
SODIMED BULGARIA OOD, Bul.Maritza 21, fl.3BG-4003 Plovdiv (BG)
2017 09 08
2017 12 18
2017 11 30

9, 16, 39, 41
2017 12 07

1378138
KIND OF WHITE BY WOLFGANG JOOP
CFE: 26.04.18, 27.05.10
3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 35
Art Crafts & Concepts Potsdam GmbH, Seestraße 35-3714467
Potsdam (DE)
2016 12 19
2017 12 27
2017 12 07
1378154
RDA Revolution Design Agency
CFE: 14.03.15, 27.03.01, 27.05.17
6
Rudenko Dmytro Oleksandrovych, vul. Novokrymska, 3, kv. 25m.
Dnipropetrovsk 49055 (UA)
2017 02 16
2017 12 27
2017 12 07
1378196
PREMIORRI Vimero-Van
CFE: 18.01.21, 26.04.09, 27.05.10
12
LIMITED LIABILITY COMPANY „PREMIORI”, vul. Levanevskoho,
91,Kyivska obl.m. Bila Tserkva 09100 (UA)
2017 07 28
2017 12 27
2017 12 07
1378285
baqietto
CFE: 02.09.18, 26.01.14, 27.05.02
25, 35
BLÇ AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Ziya Gökalp
Mah. AymakoopSan. Sit. C/4 Blok No:185/A İkitelliBasaksehir /
Istanbul (TR)
2017 01 12
2017 12 27
2017 12 07

1377964
RAPID
4, 35, 37, 39, 43
OLIVA group s.r.o., Mostová 6SK-811 02 Bratislava (SK)
2017 06 05
2017 12 18
2017 11 30

1378348
AQUACORK
19
AMORIM REVESTIMENTOS, S.A., RUA DO RIBEIRINHO, Nº 202P4536-907 S. PAIO DE OLEIROS (PT)
2017 10 11
2017 12 27
2017 12 07

1377983
POWER DAYS
16, 35, 41
PK Academy, s. r. o., Vlárska 6SK-831 01 Bratislava-mestská čast’
Nové Mesto (SK)
2017 08 10
2017 12 18
2017 11 30

1378370
CFE: 28.03.00
17
TAICANG ZHANXIN ADHESIVE MATERIAL CO., LTD, No.288,
Guangzhou East Road,Taicang EconomicJiangsu Province (CN)
2017 09 25
2017 12 27
2017 12 07

1377987
Kerafenac
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2017 10 27
2017 12 18
2017 11 30

1378371
DECRE
CFE: 27.05.17
17
TAICANG ZHANXIN ADHESIVE MATERIAL CO., LTD, No.288,
Guangzhou East Road,Taicang EconomicJiangsu Province (CN)
2017 09 25
2017 12 27
2017 12 07

1378006
Aznauri
33
Bolotov Oleksii Oleksandrovych, Vul. Gvardijciv Kantemirivciv, 17,
kv. 216,m. KramatorskDonetska oblast 84331 (UA)
2017 10 11
2017 12 18
2017 11 30
1378007
ICA
2
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA-S.P.A., Via Sandro Pertini 52I62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT)
2017 09 25
2017 12 18
2017 11 30
1378023
CINDI
11
Separett AB, Bredastensvägen 8SE-331 44 Värnamo (SE)
2017 09 18
2017 12 18
2017 11 30
1378040
URights
CFE: 04.05.21, 20.05.25, 26.01.16, 26.11.13
9, 35, 36, 38, 41, 42, 45
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE
MUSIQUE (SACEM), 225 avenue Charles de GaulleF-92200 NEUILLYSUR-SEINE (FR)
2017 02 15
2017 12 18
2017 11 30
1378062
COLLAGEN LIFT PARIS
CFE: 26.04.18, 27.05.11, 29.01.12
5
COLLAGEN LIFT PARIS LIMITED, 17 Gr. XenopoulouCY-3106
Limassol (CY)
2017 09 06
2017 12 27
2017 12 07

1378372
HAOSEN
CFE: 28.03.00
7
YANCHENG CITY HUASEN MACHINERY CO., LTD, Minsheng
village,Dagang Town, Yandu District, Yancheng City, Jiangsu
Province (CN)
2017 09 25
2017 12 27
2017 12 07
1378420
Super Park &lt;&lt;V&gt;&gt;
41
Didenko Viktoriia Viktorivna, vul. Tytova, 8, kv. 24m. Dnipro
49055 (UA)
2017 05 22
2017 12 27
2017 12 07
1378445
CFE: 03.01.08, 16.03.13
18, 25
GUANGZHOU TIANBAO LEATHER PRODUCT CO., LTD., No. 18,
Nanhang Avenue North,Shiling Town, Huadu District,Guangzhou
CityGuangdong (CN)
2017 10 04
2017 12 27
2017 12 07
1378536
ekol LOGISTICS 4.0
CFE: 27.05.10, 29.01.12
39
EKOL LOJISTIK ANONIM SIRKETI, Ekol Caddesi No. 2TR-34935
Sultanbeyli İstanbul (TR)
2017 05 16
2017 12 27
2017 12 07
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1378684
XINT
CFE: 26.13.25, 27.05.01
MELEK TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Namık Kemal Mahallesi122. Sokak No:6E-5 Yolu Üzeri
HaramidereBüyükçekmeceİstanbul (TR)
2017 10 06
2017 12 27
1378786
APICOLD
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
2017 10 06
2017 12 27

18, 25, 35

2017 12 07
5
2017 12 07

1378810
X . ONE
CFE: 24.17.01, 27.05.01
9, 17
GUANGZHOU LEHMAN BROTHERS ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD., Suite 6, Building 2,11 Kexing Road, Baiyun District,
Guangzhou510000 Guangdong (CN)
2017 01 11
2017 12 27
2017 12 07
1378818
COLIGAS
PLANTA MEDICA S.R.L., Via Libertà, 37/BISFrazione
PistrinoCITERNA (PG) (IT)
2017 02 03
2017 12 27

5
2017 12 07

1378832
coolpack
CFE: 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
16, 17
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Huzur
Mahallesi, Ayazağa Cendere Caddesi,No :8 ŞişliKağıthane
İstanbul (TR)
2017 04 25
2017 12 27
2017 12 07
1378836
pretty BY FLORMAR
CFE: 27.05.10
3
KOSAN KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Gebze Organize Sanayi Bölgesiİhsan Dede Caddesi
No:133GebzeTR-41480 Kocaeli (TR)
2017 05 12
2017 12 27
2017 12 07
1378848
FENSTER NORM
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
6, 19, 35, 37, 42
”FENSTERNORM” LTD., „Iskar” str. 72, entr. A, fl. 3, ap. 7BG-1527
SOFIA (BG)
2017 05 28
2017 12 27
2017 12 07
1378850
FALU RÖDFÄRG
2, 16, 20, 24
Stora Kopparbergs Bergslags AB, SE-791 80 Falun (SE)
2017 05 18
2017 12 27
2017 12 07
1378859
HEAVY FAIR
CFE: 24.01.05, 27.01.01, 29.01.13
9, 35, 38, 39, 42, 44
Limited Liability Company «PRIME Machinery», Business and
social complex ZAO „Greenwood”,building 31, postal department
Putilkovo,Krasnogorsky district, 69 km MKADRU-143441 Moscow
region (RU)
2017 05 18
2017 12 27
2017 12 07
1378883
SENDA
CFE: 27.05.17
7, 8, 9
ZHEJIANG SHENGDA TOOLS CO., LTD., No. 3 Changan
Town,Industrial Park,Haining CityZhejiang (CN)
2017 07 06
2017 12 27
2017 12 07
1378914
DR. MORSE’S HERBAL HEALTH CLUB
35, 41, 44
DMHHC, LLC, 525 Tamiami Trail, Unit 5Port Charlotte FL 33593 (US)
2017 08 31
2017 12 27
2017 12 07
1378937
GLACIO
CFE: 01.15.17, 24.15.03, 29.01.04
11, 12, 21, 32, 35, 39
GLACIO RAKKESTAD AS, Rudskogen NæringsparkN-1890
Rakkestad (NO)
2017 08 08
2017 12 27
2017 12 07
1378961
VisitTour
CFE: 01.15.17, 26.13.25, 27.05.01
39
Tsishkevich Pavel Nikolaevich, ul. Karla Marksa, d.75, kv. 4213826 g.
Bobruysk (BY)
2017 09 21
2017 12 27
2017 12 07

1378965
MCL
CFE: 26.11.02, 27.05.01
MELEK TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Namık Kemal Mahallesi122. Sokak No:6E-5 Yolu Üzeri
HaramidereBüyükçekmeceİstanbul (TR)
2017 10 06
2017 12 27

Nr 8/2018

18, 25, 35

2017 12 07

1378966
G GLORY ENERGY DRINK
CFE: 23.01.01, 24.01.09, 27.05.09, 29.01.13
32
SAĞLIKLI GIDA ŰRŰNLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Celalıye Mahallesı BaglarbasıCaddesı No: 55
B.CekmeceIstanbul (TR)
2017 09 11
2017 12 27
2017 12 07
1378977
EXATLON
25, 38, 41
OCTOVISIO GMBH, Kurfuerstendamm 22410719 Berlin (DE)
2017 08 29
2017 12 27
2017 12 07
1379002
COLDISEPT
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
2017 10 06
2017 12 27

5
2017 12 07

1379022
ebeam
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7, 9, 11, 37, 40, 42
COMET AG, Herrengasse 10CH-3175 Flamatt (CH)
2017 07 26
2017 12 27
2017 12 07
1379077
ingcle
CFE: 26.13.25, 27.05.07
35, 42
Shenzhen Yunke Technology Development Company Limited,
Room 502, Xin Nan Bin Building 1,Number 50 of Honghu Street
2,Luohu DistrictShenzhen (CN)
2017 04 10
2017 12 27
2017 12 07
1379080
MACHANG
CFE: 26.01.03, 28.03.00
33
Shandong Xinma Wine Industry Co., LTD., Gudao Town, Hekou
District,DongyingShandong (CN)
2017 10 13
2017 12 27
2017 12 07
1379091
WEDCO
CFE: 26.11.09, 27.05.22, 29.01.12
7, 14, 40
WEDCO Handelsgesellschaft m.b.H., Hermann Gebauer-Straße
12A-1220 Wien (AT)
2016 09 30
2017 12 27
2017 12 07
1379095
JERMUK MINERAL WATER
CFE: 03.04.07, 25.01.15, 29.01.13
32
JERMUK GROUP CJSC, 1, Barekamutyan Str.Jermuk (AM)
2017 05 06
2017 12 27
2017 12 07
1379102
TENAVOLTS
9
FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD., #109, Industry
Rd,Yanping District,Nanping353000 Fujian Province (CN)
2017 08 21
2017 12 27
2017 12 07
1379104
CFE: 01.03.01, 01.07.01, 28.03.00
30
Lianyungang Gan Yu mountain stream spring tea professional
cooperatives, Shiqiao Town Wangji Village,Ganyu
District,Lianyungang CityJiangsu Province (CN)
2017 10 04
2017 12 27
2017 12 07
1379114
retro
CFE: 27.05.14, 29.01.12
9
ERDOĞAN ÖNAL-OSMAN ÖNAL, Muratpaşa Mah.Evliya Çelebi
Cad.Ayşe Önal İş Merkezi No:43MURATPAŞA/ANTALYA (TR)
2017 08 18
2017 12 27
2017 12 07
1379117
JUNMACHANG
CFE: 26.01.03, 28.03.00
33
Shandong Xinma Wine Industry Co., LTD., Gudao Town, Hekou
District,DongyingShandong (CN)
2017 10 13
2017 12 27
2017 12 07
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1379121
CFE: 28.03.00
21
DEHUA COUNTY LONGJIN CERAMIC CO., LTD, Longjin Road,
Longxun Town,Dehua County, Quanzhou City362599 Fujian
Province (CN)
2017 10 18
2017 12 27
2017 12 07

1379665
UCLAN
CFE: 27.05.01
9, 11, 35, 38
Grygorovska Svitlana Anatoliivna, 37 Raiduzhna Street, flat 2Kyiv
City 02218 (UA)
2017 04 04
2018 01 03
2017 12 14

1379124
CFE: 28.05.00
3, 35
Limited Liability Company «FITOKOSMETIK», 1-y Magistralnyy tup.,
11, building 1, office 1RU-123290 Moscow (RU)
2017 10 10
2017 12 27
2017 12 07

1379674
BUMBLEBEE TUMMY
30
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu «Konditerskaya
fabrika «POBEDA», Ryabinovaya ul., 26, 2 stroenieRU-121471
Moscow (RU)
2017 10 03
2018 01 03
2017 12 14

1379193
METRO
CFE: 27.05.17, 29.01.12 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH &.Co. KG, MetroStraße 140235 Düsseldorf (DE)
2017 04 05
2017 12 27
2017 12 07
1379253
schumeer
CFE: 26.11.03
11, 35
Chastnoe torgovoe unitarnoe predpriyatie „Novyi Albion”,
pomeshchenie 1, liter A 1-5/KSRK-1, korp. 1d. 10, ul.
Ayerodromnaya220007 Minsk (BY)
2017 08 11
2017 12 27
2017 12 07
1379485
BD by BOZZOLO D’ORO
CFE: 05.05.20, 27.05.24, 29.01.12
25
NES GİYİM SAN.TEK.TİC.VE PAZAR.LTD.ŞTİ., Beşocak Mh. Sariyakup
Sk. No: 61 kat:1Seyhan Adana (TR)
2017 07 26
2018 01 03
2017 12 14
1379493
Vera
CFE: 03.07.11, 27.05.01
3, 5
ULADZIMIR LEANCHUK, kv. 71, d. 99, ul. Odintsova220136
Minsk (BY)
2017 08 14
2018 01 03
2017 12 14
1379516
SKONE
CFE: 24.01.05, 27.05.01
14
Lian junwei, Room. 1502. No. 25,The Department of Overseas
Road,Baiyun District,Guangzhou CityGuangdong Province (CN)
2017 02 02
2018 01 03
2017 12 14
1379521
CFE: 01.03.01, 28.03.00
32
DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., North of Shengli
Bridge,Dongying City257000 Shandong Province (CN)
2017 05 11
2018 01 03
2017 12 14
1379573
HEXINOIL
CFE: 27.05.17
7
Jiangsu Hexin Petroleum Machinery Co., Ltd., No.9 Weiwu
Road,Dongtai Industrial Park,Yancheng CityJiangsu Province (CN)
2017 10 11
2018 01 03
2017 12 14
1379574
CBGuard
7, 9
Bernd Küsel, Schafshagenberg 31A21077 Hamburg (DE)
2017 10 02
2018 01 03
2017 12 14
1379605
FREEDOM TOTAL KNEE
10
Maxx Orthopedics, Inc., 531 Plymouth Road,Suite 526Plymouth
Meeting PA 19462 (US)
2017 11 01
2018 01 03
2017 12 14
1379617
Chaque Jour REDUIT EN LACTOSE
CFE: 26.04.18, 26.11.08, 29.01.13
29, 30
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, 26 quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR
SEINE (FR)
2017 08 10
2018 01 03
2017 12 14
1379652
Wellsee
CFE: 18.03.23, 26.11.03, 27.05.07
11, 19, 20, 21, 35
Chastnoe torgovoe unitarnoe predpriyatie „Novyi Albion”,
pomeshchenie 1, liter A 1-5/K,SRK-1, korp. 1, d.10,ul.
Ayerodromnaya220007 Minsk (BY)
2017 08 11
2018 01 03
2017 12 14

1379687
FRESHLIGHT
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 10 24
2018 01 03
2017 12 14
1379706
Kerafenic
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2017 10 27
2018 01 03
2017 12 14
1379708
Kerafenaque
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2017 10 27
2018 01 03
2017 12 14
1379709
Kerisol
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2017 10 27
2018 01 03
2017 12 14
1379710
Kerafenique
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2017 10 27
2018 01 03
2017 12 14
1379816
THINK OUTSIDE THE BOX
10
Maxx Orthopedics, Inc., 531 Plymouth Road,Suite 526Plymouth
Meeting PA 19462 (US)
2017 10 30
2018 01 03
2017 12 14
1379840
UNITED STATES TACTICAL MADE HERE
CFE: 01.01.03, 26.04.04, 27.05.09
13
Emmons, Cliff, c/o Strasburger & Price, LLP909 Fannin Street, Suite
2300Houston TX 77010 (US)
2017 10 04
2018 01 03
2017 12 14
1379850
MAZ
CFE: 27.05.01
7, 12, 35, 37, 40, 42, 45
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minski avtomobilny zavod”upravlayuschaya companiya holdinga „BELAVTOMAZ” (OAO
„MAZ”-upravlayuschaya companiya holdinga „BELAVTOMAZ”), ul.
Sotsialistitcheskaya, d.2220021 Minsk (BY)
2017 05 18
2018 01 03
2017 12 14
1379863
Harvest Smart
CFE: 27.05.01
1, 5, 9, 11
SHANDONG AOWEITE BIOTECHNOLOGY CO., LTD., No. 87, Fuyang
Street,Jibei Development Zone,Jiyang County,Jinan City251400
Shandong Province (CN)
2017 10 13
2018 01 03
2017 12 14
1379866
HeartRay
11
Shanghai heartRay Optoelectronics technology Co.,Ltd, 2nd
Floor, Building 8,No.2735, Yexin Rd,Maogang Town, Songjiang
AreaShanghai (CN)
2017 10 20
2018 01 03
2017 12 14
1379868
CFE: 28.03.00
30, 43
Gao Defu, Bldg A26# of Dalian InternationalBusiness Park, No. 57
Xin Kang Yuan,La Zi Shan, Gan Jing Zi District,Dalian CityLiaoNing
Province (CN)
2017 10 20
2018 01 03
2017 12 14
1379882
FRIGID FLUID CO.
35
Frigid Fluid Company, 11631 W. Grand AvenueNorthlake IL
60164 (US)
2017 11 06
2018 01 03
2017 12 14
1379923
E-Pharma ALWAYS TO CREATE SOLUTIONS
CFE: 27.05.11, 29.01.12
5, 40, 42
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E-PHARMA TRENTO S.p.A., Via Provina, 2,Frazione RavinaI-38123
TRENTO (IT)
2017 03 10
2018 01 03
2017 12 14
1379973
FYK XIANFENG
CFE: 28.03.00
1
SHANDONG YINGYANGYUAN FOOD TECHNOLOGY CO., LTD.,
Fuyang Street, Jibei Development Zone,Jiyang County, Jinan
City251400 Shandong Province (CN)
2017 10 11
2018 01 03
2017 12 14
1379975
ZHONGDING
CFE: 26.01.16, 26.04.18, 26.13.25
17
AHHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD., Xuannan
Rord,Xuancheng CityAnhui (CN)
2017 10 11
2018 01 03
2017 12 14
1379978
NYCO
CFE: 26.04.02, 27.05.02
7
JINAN TIANQI TECHNICAL BELTS CO., LTD., 92, Jiqi Road,Huaiyin
District,Jinan City 250023 Shandong Province (CN)
2017 10 12
2018 01 03
2017 12 14
1379988
CFE: 26.04.04, 28.05.00, 29.01.12
3, 35
TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA, kv.143, d. 3,
Kommunisticheskaya St,RamenskoyeRU-140002 Moskovskaya
oblast (RU)
2017 10 13
2018 01 03
2017 12 14
1380006
Fenasol
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2017 10 27
2018 01 03
2017 12 14
1380008
Solinique
5
Dermapharm Aktiengesellschaft, Lil-Dagover-Ring 782031
Grünwald (DE)
2017 10 27
2018 01 03
2017 12 14
1380009
Solinic
5
Dermapharm Aktiengesellschaft, Lil-Dagover-Ring 782031
Grünwald (DE)
2017 10 27
2018 01 03
2017 12 14
1380034
E.P.A AKIN
CFE: 26.04.07, 29.01.13
7, 35, 37
EPA TEKNOLOJİ VE OTOMASYON MAK.SAN.TİC.LTD.
ŞTİ., Tevfik Bey Mah. Tahsin TekogluCad. No:16 Sefaköy
Küçükçekmeceİstanbul (TR)
2017 07 31
2018 01 03
2017 12 14
1380062
LONG QIANG
CFE: 01.15.09, 26.07.04, 28.03.00
7
Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory, No. 98, Zhongxin
West Street,Shacheng Town, Longwan District,Wenzhou,
Zhejiang (CN)
2017 06 09
2018 01 03
2017 12 14
1380094
Lassa Multiways
12, 35
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9,4.
LeventISTANBUL (TR)
2017 07 26
2018 01 03
2017 12 14
1380113
EOVENDO
9, 35, 38, 42
EOVENDO ApS, Sødalsparken 18DK-8220 Brabrand (DK)
2017 07 05
2018 01 03
2017 12 14
1380139
JOYCO
CFE: 04.05.05, 19.03.03, 29.01.15
30
”GRAND CANDY” LLC, 31 Masis str.0061 Yerevan (AM)
2017 07 06
2018 01 03
2017 12 14
1380176
FC FUTURE CLUB ENERGY DRINK
CFE: 03.07.05, 27.05.03, 29.01.14
32
SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Celalıye
Mahallesı BaglarbasıCaddesı No: 55 B.CekmeceIstanbul (TR)
2017 09 08
2018 01 03
2017 12 14

Nr 8/2018

1380188
fito
CFE: 05.03.13, 27.05.07, 28.05.00
3, 35
Limited Liability Company „FITOKOSMETIK”, 1-y Magistralnyy tup.,
11, building 1, office 1RU-123290 Moscow (RU)
2017 10 10
2018 01 03
2017 12 14
1380220
annwa
CFE: 27.05.01, 28.03.00
19
Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd, Sanming
Road, He Cheng Avenue,Cangjiang Industrial Zone,Sanzhou Town,
Gaoming Area,Foshan City510000 Guangdong Province (CN)
2017 09 13
2018 01 03
2017 12 14
1380226
dyplex
CFE: 01.15.05, 27.05.08
16
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Proizvodstvennokommercheskaya firma „Atlantis-Pak”, Onuchkina str., 72, kh.
Lenina,Aksaisky districtRU-346703 Rostov region (RU)
2017 09 25
2018 01 03
2017 12 14
1380233
CITILUX
CFE: 26.04.18, 27.05.02
11
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «NIMBUS», ul.
3-ya Magistralnaya, 12, str. 1 RU-123290 Moscow (RU)
2017 09 28
2018 01 03
2017 12 14
1380251
RR
CFE: 27.05
9, 19
BEIJING LIRR HIGH TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD., Building
4, Xiaotangshan Industrial Park,Xiaotangshan Town,Changping
DistrictBeijing (CN)
2017 10 20
2018 01 03
2017 12 14
1380376
u2c
CFE: 02.09.04, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
9, 11, 35, 38
Grygorovska Svitlana Anatoliivna, 37 Raiduzhna Street, flat 2Kyiv
City 02218 (UA)
2017 05 17
2018 01 03
2017 12 14
1380444
BIBA LINA
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
25, 28
Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „BIBALIINA’, ulitsa
Novoroschinskaya, dom 4, liter A, pom. 1NRU-196084 SANKTPETERBURG (RU)
2017 09 22
2018 01 03
2017 12 14
1380462
mobizon
38
Menshchykov Igor Mykolaiovych, Skvyrske shose, 264, kv. 23,m.
Bila TserkvaKyivska obl. 09113 (UA)
2017 09 18
2018 01 03
2017 12 14
1380467
KOZA DEREZA
3
Limited Liability Company „FITOKOSMETIK”, 1-y Magistralnyy tup.,
11, building 1, office 1RU-123290 Moscow (RU)
2017 10 10
2018 01 03
2017 12 14
1380508
FLY JEAN
CFE: 25.01.13, 27.05.01
24
ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş., Keresteciler Sitesi Fatih
Cad.,Ladin Sok. No: 17,Merter Güngörenİstanbul (TR)
2017 10 13
2018 01 03
2017 12 14
1380513
Cem
CFE: 26.01.18, 27.05.02, 29.01.12
29, 30
OKULLU GIDA ANONİM ŞİRKETİ, Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi
.No:51TORBALI İZMİR (TR)
2017 10 17
2018 01 03
2017 12 14
1380567
DASSELTINO
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 10 02
2018 01 03
2017 12 14
1380569
DASSERGO
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 10 02
2018 01 03
2017 12 14
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1380602
PROTECT GARDEN
CFE: 24.01.13, 24.17.20, 27.05.24, 29.01.13
1, 5
SBM DEVELOPPEMENT, 111 chemin du Petit Bois, Les 4 MF-69130
ECULLY (FR)
2017 10 06
2018 01 03
2017 12 14
1380613
BONEMEX
44
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. (Vifor Fresenius Medical
Care Renal Pharma AG), Rechenstrasse 37CH-9014 St. Gallen (CH)
2017 11 09
2018 01 03
2017 12 14
1380614
ANEMEX
44
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. (Vifor Fresenius
Medical Care Renal Pharma AG), Rechenstrasse 37CH-9014
St. Gallen (CH)
2017 11 09
2018 01 03
2017 12 14
1380620
ZHONGDING
CFE: 26.01.16, 26.13.25, 28.03.00
17
AHHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD., Xuannan
Rord,Xuancheng City, Anhui (CN)
2017 09 25
2018 01 03
2017 12 14
1380637
supoin
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Supoin Technology Corp., Room 2401-2408,World Trading
Plaza A,No. 9, Fuhong Road,Futian District, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 06 09
2018 01 03
2017 12 14
1380643
DOCTOR LU
CFE: 27.05.01
5, 35, 44
Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine Science and Technology
Research Institute Co., Ltd., Room B316-062, Building 1,29
Shengmingyuan Road,Science Park, ChangpingBeijing (CN)
2017 07 06
2018 01 03
2017 12 14
1380671
MADITOL
CFE: 25.03.01, 26.13.25, 27.05.24, 29.01.13
3, 5, 10, 16, 21, 35
COTTON CLUB INVESTMENT LLC, 1 st Lipovy per., vl. 4, d.
Sobolikha,RU-143985 g. Balashikha, Moscow obl. (RU)
2017 09 19
2018 01 03
2017 12 14
1380677
CFE: 26.01.01, 28.03.00
21
FUJIAN PROVINCE DEHUA COUNTY HUAMAO CERAMICS CO., LTD,
Baomei Industrial Zone,Longxun Town,Dehua County,Quanzhou
City362599 Fujian Province (CN)
2017 10 18
2018 01 03
2017 12 14
1380707
MARCO POLO HORIZON
12
Daimler AG, Mercedesstrasse 13770327 Stuttgart (DE)
2017 10 24
2018 01 03
2017 12 14
1380813
ARMENIAN AWARD
CFE: 25.01.10, 28.05.00, 28.19.00
33
Ararat Cognac Factory „A.K.Z” LTD, 12, Pushkin str.,Araratmarz
Ararat (AM)
2017 08 31
2018 01 08
2017 12 21
1380815
AJAX
CFE: 26.03.23, 27.05.01
9
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «NAUKOVOVYROBNYCHE PIDPRYEMSTVO «AJAX», VUL. SEMENA SKLIARENKA
5KYIV 04073 (UA)
2017 01 26
2018 01 08
2017 12 21
1380818
TX
CFE: 27.05.22
21
FUJIAN PROVINCE DEHUA TONGXIN CERAMICS CO., LTD,
Chengdong Industrial Area, Xunzhong Town,Dehua County,
Quanzhou City362559 Fujian Province (CN)
2017 10 18
2018 01 08
2017 12 21
1380820
We Find the Way
39
NIPPON EXPRESS CO., LTD., 1-9-3, Higashi-shimbashi,Minatoku105-8322 Tokyo (JP)
2017 09 19
2018 01 08
2017 12 21
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1380836
MR. PLAYWOOD GIFT FOR GIFTED
CFE: 01.01.01, 26.01.04, 26.07.25
28
Limited Liability Company „PLAY WOOD”, prosp. Obolonskyi,
1-Bm. Kyiv 04205 (UA)
2017 10 12
2018 01 08
2017 12 21
1380884
DUARISE
7
OSG CORPORATION, 3-22 Honnogahara,Toyokawa-shiAichi 4420005 (JP)
2017 08 29
2018 01 08
2017 12 21
1380953
S/RACE SHOT
28
SALOMON, 14 chemin des CroiseletsF-74370 Epagny MetzTessy (FR)
2017 10 27
2018 01 08
2017 12 21
1380963
Expo 2019 BEIJING
CFE: 05.05.19
31, 41, 44
Beijing International Horticultural Exhibition Coordination Bureau,
Beijing Olympic Building,267 North 4th Ring Middle Road,Haidian
DistrictBeijing (CN)
2017 06 09
2018 01 08
2017 12 21
1380964
CFE: 05.05.20, 26.13.25
31, 41, 44
Beijing International Horticultural Exhibition Coordination Bureau,
Beijing Olympic Building,267 North 4th Ring Middle Road,Haidian
DistrictBeijing (CN)
2017 06 09
2018 01 08
2017 12 21
1380965
Expo 2019 Beijing
CFE: 02.01.13, 02.07.14, 05.05.19, 05.07.01, 19.01.01
31, 41, 44
Beijing International Horticultural Exhibition Coordination Bureau,
Beijing Olympic Building,267 North 4th Ring Middle Road,Haidian
DistrictBeijing (CN)
2017 06 09
2018 01 08
2017 12 21
1380997
LUKANA TRADICE OD ROKU 1904
CFE: 25.01.06, 27.05.10, 29.01.13
29
Usti Oilseed Processing s.r.o., Žukovova 1658/27ACZ-400 03 Ústí
nad Labem, Střekov (CZ)
2017 10 30
2018 01 08
2017 12 21
1381085
UUBS SUPERTIME
CFE: 01.01.01, 27.05.03
7
JINAN SUPERTIME TECHNOLOGY CO., LTD., No. 3999, Jichang
Road, Yaoqiang Town,Licheng District,Jinan City250107 Shandong
Province (CN)
2017 10 12
2018 01 08
2017 12 21
1381089
HeatJeco
CFE: 27.05.01
11
Shenzhen Xinghongchang Electric Co., LTD, Room 608, Huashang
Intl Bldg,Donghuan No. 2 Rd, Longhua,Bao’an DistrictShenzhen
City (CN)
2017 10 18
2018 01 08
2017 12 21

299
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
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rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź
datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
1139848
Burger CLUB
43
Indydydualniy predprynymatel Airapetian Akop Miasnykovych,
ul. Kirova, 9, korp. 5, kv. 21,Lyuberetskij rajon, LyubertsyRU-140005
Moskovskaya oblast (RU)
2016 01 22
2016 04 25
2016 03 10
1141349
1953
18, 25, 35
KAPPAHL SVERIGE AB, BOX 303 SE-431 24 MÖLNDAL (SE)
2012 07 10
2013 02 18
2012 12 27
1271341
ATOCALM
3, 5
Limited Liability Company «AvantaSience», Krzhizhanovskogo
street, 24/35,building 4,RU-117218 Moscow (RU)
2015 08 06
2015 12 07
2015 10 29
1296329
HOOLIGAN GENTLEMAN’S FIGHT CLUB
CFE: 23.01.25, 29.01.12 3, 8, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 40,
41, 42, 44

Nr 8/2018

Société à responsabilité limitée „VIKING”, oul. Baumanskaya, 11, str.
6ARU-105005 Moscou (RU)
2015 07 20
2016 06 06
2016 04 28
1298526
INTERNATIONAL ROAD FEDERATION
16, 41
International Road Federation, Fifth Floor, Madison Place,500
Montgomery StreetAlexandria VA 22314 (US)
2016 03 09
2016 07 18
2016 06 02
1298527
IRF
CFE: 01.05, 07.11, 27.05, 29.01
16, 41
International Road Federation, Fifth Floor, Madison Place,500
Montgomery StreetAlexandria VA 22314 (US)
2016 03 09
2016 07 18
2016 06 02
1303282
StoneAge
9
Netmarble Games Corporation, (Guro-dong, G-Valley Biz Plaza)
20F, 300, Digital-ro,Guro-guSeoul (KR)
2016 03 29
2016 08 29
2016 07 21

Nr 8/2018
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300

(B1) 223583 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) 228196 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

OPISY PATENTOWE
(B1) 217311 Postanowiono sprostować błąd drukarski w treści
opisu patentowego: na stronie 12 w wierszu 10 od dołu jest „… 1
bar/10,1 MPa)…” a powinno być „… 1 bar/0,1 MPa)…”

(T3) 2933397 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierają‑
cej dane bibliograficzne: w pozycji (73) Uprawniony z patentu jest:
„Schmitt, Reiner, Gemünden, FR” powinno być „Schmitt Reiner, Ge‑
münden, DE”, w pozycji (72) Twórca(y) wynalazku jest: „Reiner Schmitt,
Gemünden, FR” powinno być „Schmitt Reiner, Gemünden, DE”

H. OGŁOSZENIA
301
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę
złożenia wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego,
numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu
na rynek, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu
opisanego w tym zezwoleniu.
(T3) 1863839
Związki acylowanego GLP-1
DPO.0525 2018 06 29
NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, Dania
EU/1/17/1251 2018 02 08 OZEMPIC - SEMAGLUTYD
(T3) 2049111
POCHODNE 1-(ACETYLO)-PIPERYDYNY ORAZ 1-(ACETYLO)PIPERAZYNY JAKO ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE DO STOSOWANIA
W OCHRONIE ROŚLIN
DPO.0526 2018 06 29
E. I. du Pont de Nemours and Company, WILMINGTON, Stany
Zjednoczone Ameryki
R-71/2018 2018 03 23
ZORVEC ENICADE
05608
2017 06 08
ZORVEC ENICADE
(T3) 1912503
Mieszaniny grzybobójcze zawierające podstawione anilidy kwasu
1-metylopirazol-4-ilokarboksylowego
DPO.0527 2018 07 03
BASF SE, LUDWIGSHAFEN, Niemcy
R-11/2018 WU 2018 03 16 DIVEXO
17937
2017 02 09
DIVEXO
(T3) 1622880
Podstawione dihydrochinazoliny o właściwościach
przeciwwirusowych
DPO.0528 2018 07 03
AiCuris Anti-infective Cures GmbH, WUPPERTAL, Niemcy
EU/1/17/1245 2018 01 08 PREVYMIS - LETERMOWIR

(T3) 1861400
Postacie krystaliczne pochodnych imidazolu
DPO.0529 2018 07 05
AskAt Inc., NAGOYA, Japonia
EU/2/17/221 2018 01 09 GALLIPRANT - GRAPIPRANT
(T3) 2268648
Krystaliczny ester benzhydrylowy kwasu (6R,7R)-7-{
2-(5-amino-[1,2,4]tiadiazol-3-ilo)-2-[(Z)-trityloksyiminoacetyloamino} -3-[(R)-1’-tert-butoksykarbonyl-2-okso[1,3]
bipirolidynyl-(3E)-ilidenometylo]-8-okso-5-tia-1-aza-bicyklo[4.2.0]
okt-2-eno-2-karboksylowego; jego wytwarzanie i zastosowanie
DPO.0530 2018 07 11
Basilea Pharmaceutica AG, BASEL, Szwajcaria
24526
2018 01 19
ZEVTERA
PL32205/0003-0001 2013 11 20
ZEVTERA
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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, datę złożenia wniosku o przedłużenie ochrony.
(B1) 181169
Nowe związki pochodne 1-fenylo-3-dwumetyloaminopropanu
oraz sposób ich wytwarzania
DPO.0184 2011 10 24
GRÜNENTHAL GMBH, Aachen, Niemcy
18208 do 18210
2011 05 26
Palexia
18192 do 18196
2011 05 24
Palexia retard
18211 do 18213
2011 05 25
Yantil
18197 do 18201
2011 05 24
Yantil retard
2018 07 12

3332

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
303
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
PATENTY
208113 W WUP nr 3/2011 na stronie 527 w łamie prawym, wiersz
20 od góry: jest
(73) GENENTECH, INC., San Francisco (US)

Nr 8/2018

powinno być
(73) GENENTECH, INC., South San Francisco (US)
224604 W WUP nr 1/2017 na stronie 3 w łamie prawym, wiersz 1920 od dołu, jest:
(72) SOSNOWSKI JACEK ROMAN, Biała Podlaska (PL)
powinno być
(72) SOSNOWSKI JACEK, Biała Podlaska (PL)
228196 W WUP nr 2/2018 na stronie 427 w łamie prawym, wiersz
20-21 od góry, jest:
PÉREZ--RAMIREZ JAVIER, Tarragona (ES)
powinno być
PÉREZ-RAMÍREZ JAVIER, Tarragona (ES)

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 w Departamencie Rejestrów
Liczba lub wymiar etatu: 1
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 oświadczenia:
• 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: 30 09 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział do spraw 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,
• przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
• nagrody – w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
• możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
• możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo
‑Pożyczkowej,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach 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 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
00‑950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e‑mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozpo‑
rządzenie 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 Wydzia‑
łu ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicz‑
nym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów pra‑
wa 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
jedynie 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
właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221
ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na
podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 3
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie
dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań
ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji
w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
– elektroniki – 2 etaty
– elektrotechniki – 1 etat
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej
jednego na poziomie dobrym.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• cv i list motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 30‑09‑2018
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Al. Niepodległości 188/192
00‑950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_e” lub „aplikant/DP_et”.
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę,
• przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
• nagrody – w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
• możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,

• możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo
‑Pożyczkowej,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach 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/
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 lub 22 57 90 067.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
00‑950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e‑mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozpo‑
rządzenie 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 Wydzia‑
łu ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicz‑
nym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów pra‑
wa 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
jedynie 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
właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221
ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na
podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Page

TABLE OF CONTENTS
PART II
NOTICES OF RIGHTS GRANTED
A. INVENTIONS
269. Granted patents (from N° 229 581 to N° 229 870). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2940
270. Granted supplementary protection rights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2969
271. Translations of European Patents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2970
272. Decisions on refusal to grant patents (taken after the publication of the particulars of the applications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2979
273. Decisions on discontinuance of the proceedings (taken after the publication of the particulars of the applications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2979
274. Decisions declaring the decisions on the grant of the patents lapsed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2979
275. Entries and changes in the Patent Register (not published in other separate publications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2980
276. Entries and changes in a separate part of the patent register (not published in other separate publications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2981
277. Decisions on the lapse of the supplementary of the protection rights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2983
278. Decisions on the lapse of the European patent in the territory of the Republic of Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2984
279. Decisions on the change or reversal of the decisions (published in Wiadomości Urzędu Patentowego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2985
B. UTILITY MODELS
280. Granted rights of protection (from N° 70 125 to N° 70 194). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2986
281. Decisions on refusal to grant rights of protection (take after the publication of the particulars of the application). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2992
282. Decisions on discontinuance of the proceedings (taken after the publication of the particulars of the applications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2992
283. Entries and changes in the Utility Model Register (not inserted in other separate publications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2992
284. Decisions on the lapse of rights of protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2993
C. INDUSTRIAL DESIGNS
285. Registration (from N° 24 383 to N° 24 516). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2994
286. Entries and changes in the Industrial Designs Register (not published in other separate publications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3012
287. Decisions declaring the decisions on the grant of rights in registration lapsed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3013
288. Decisions on the lapse of rights in registration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3013
289. Decisions on the change or reversal of the decisions (published in Wiadomości Urzędu Patentowego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3013
290. International registrations recognised in Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3013
D. TRADEMARKS
291. Granted rights of protection for trademarks (from N° 308 701 to N° 309 700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3016
292. Decision on the refusal to grant the right of protection (issued after the announcement of the filing
or publication of the application at the Patent Office’s website). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3284
293. Decision on the discontinuance of the proceedings (issued after the announcement
of the filing or publication of the application at the Patent Office’s website). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3285
294. Decisions declaring the decisions on the grant of the rights of protection lapsed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3285
295. Entries and changes in the Trademark Register (not published in other separate publications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3286
296. Decisions on invalidation of rights of protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3317
297. Decisions on the change or reversal of the decisions (published in Wiadomości Urzędu Patentowego)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3319
298. International registrations recognised in Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3320
299. International registration in which a decision was taken on a definite refusal to recognise the protection in Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3329
G. RECTIFICATIONS OF PATENT SPECIFICATIONS
300. Patent specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3331
H. ANNOUNCEMENTS
301. Announcements on receipt of an application for grant of a supplementary protection certificate
for medicinal and plant protection products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3331
302. Announcements on receipt of an application for renewal of a supplementary protection certificate
for medicinal and plant protection products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3331
303. Corrections of announcements published in the Wiadomości Urzędu Patentowego
- inventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3332

PART III
INFORMATION
JURISDICTION AND EXPLANATIONS
FOREIGN REGULATIONS. STATISTICS. MISCELLANEOUS

CORRECTIONS
(of announcements published in the Wiadomości Urzędu Patentowego)

