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OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
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A. WYNALAZKI
303
UDZIELONE PATENTY
(od nr 229 871 do nr 230 180)
B1 (11) 230117
(41) 2017 02 13
(51) A01B 15/00 (2006.01)
A01B 15/02 (2006.01)
A01B 15/04 (2006.01)
(21) 413455
(22) 2015 08 11
(72) KOSTENCKI PIOTR, Szczecin (PL); BOROWIAK PIOTR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Element roboczy narzędzia rolniczego
B1 (11) 230081
(41) 2016 03 14
(51) A01D 34/64 (2006.01)
(21) 409407
(22) 2014 09 08
(72) MYSTKOWSKI ARKADIUSZ, Białystok (PL); STOLARSKI ANTONI,
Białystok (PL); ROMANIUK SŁAWOMIR, Siemiatycze (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL); SAMASZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(54) Autonomiczny układ sterowania przemieszczeniem bocznym
ciągnikowej kosiarki czołowej
B1 (11) 230064
(41) 2018 04 23
(51) A01G 25/02 (2006.01)
(21) 419101
(22) 2016 10 13
(72) KORPALSKI KAROL, Szpetal Górny (PL)
(73) DETAL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(54) Rura nawadniająca i sposób wytwarzania rury nawadniającej
B1 (11) 230076
(41) 2018 03 26
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(21) 418755
(22) 2016 09 19
(72) SCHWARZ TOMASZ, Kraków (PL); NOWICKI JACEK, Kraków (PL);
TUREK ARTUR, Lednica Górna (PL); FELIKS JACEK, Tenczynek (PL)
(73) SCHWARZ TOMASZ, Kraków (PL); NOWICKI JACEK, Kraków (PL);
TUREK ARTUR, Lednica Górna (PL); FELIKS JACEK, Tenczynek (PL)
(54) Sposób wzbogacenia środowiska w warunkach bezściołowego
chowu świń
B1 (11) 229949
(41) 2016 12 19
(51) A01N 63/02 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 412635
(22) 2015 06 10
(72) ŻAROWSKA BARBARA, Wrocław (PL); POŁOMSKA XYMENA,
Sobótka (PL); GRZEGORCZYK MONIKA, Wrocław (PL); REGIEC
PIOTR, Oława (PL); GUDAROWSKA EWELINA, Wilkszyn (PL);
CZAPLICKA-PĘDZICH MARTA, Pilchowice (PL); SOSNA IRENEUSZ,
Wrocław (PL); FIGIEL ADAM, Wrocław (PL); PASŁAWSKA MARTA,
Wrocław (PL); SEROWIK MAŁGORZATA, Wrocław (PL); NEJMAN
MARIUSZ, Wrocław (PL); BARŁÓG JERZY, Chrząstawa Mała (PL);
SZOŁTYSIK MAREK, Pruszowice (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu zawierającego toksyny killerowe oraz preparat przeciwgrzybiczy

B1 (11) 230134
(41) 2016 02 01
(51) A01N 65/03 (2009.01)
A01P 21/00 (2006.01)
B01D 3/00 (2006.01)
(21) 412073
(22) 2015 04 20
(72) CHOJNACKA KATARZYNA, Gajków (PL); DMYTRYK
AGNIESZKA, Wrocław (PL); WILK RADOSŁAW, Wrocław (PL);
MICHALAK IZABELA, Wrocław (PL); RÓJ EDWARD, Puławy (PL);
WIECZOREK PIOTR, Sławice (PL); SCHROEDER GRZEGORZ,
Kostrzyn (PL); GÓRECKI HENRYK, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT
NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL); UNIWERSYTET
OPOLSKI, Opole (PL); UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Bioregulator wzrostu roślin oraz sposób wytwarzania bioregulatora wzrostu roślin
B1 (11) 230074
(41) 2016 08 01
(51) A21D 8/06 (2006.01)
A21B 5/02 (2006.01)
A21C 15/02 (2006.01)
A21D 13/36 (2017.01)
(21) 411066
(22) 2015 01 26
(72) KOŹMICKI MICHAŁ, Puszczykowo (PL); KOŹMICKA JOANNA,
Puszczykowo (PL); KOŹMICKI PIOTR, Puszczykowo (PL)
(73) DAISY DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Sposób i urządzenie do produkcji wafli, zwłaszcza do muffinek
B1 (11) 229873
(41) 2014 12 22
(51) A23K 1/175 (2006.01)
A23K 1/14 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
(21) 407672
(22) 2014 03 26
(72) CHOJNACKA KATARZYNA, Gajków (PL); WITKOWSKA
ZUZANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SAMORAJ MATEUSZ,
Żytowań (PL); TUHY ŁUKASZ, Wrocław (PL); MICHALAK IZABELA,
Wrocław (PL); GÓRECKI HENRYK, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania mikroelementowych komponentów paszowych oraz mikroelementowe komponenty paszowe
B1 (11) 230127
(41) 2012 10 08
(51) A23K 20/158 (2016.01)
A23K 50/10 (2016.01)
(21) 398771
(22) 2012 04 10
(72) PATKOWSKA-SOKOŁA BOŻENA, Wrocław (PL); BODKOWSKI
ROBERT, Wrocław (PL); SZULC TADEUSZ, Wrocław (PL);
NOWAKOWSKI PIOTR, Wrocław (PL); KINAL STEFANIA, Wrocław (PL);
WALISIEWICZ-NIEDBALSKA WIESŁAWA, Warszawa (PL); USYDUS
ZYGMUNT, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Jastrzębiec (PL); SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
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WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa (PL); INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Jabłonna (PL); INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Suplement diety dla przeżuwaczy, zwłaszcza dla krów mlecznych
B1 (11) 230069
(41) 2016 07 18
(51) A23L 7/117 (2016.01)
A23L 11/00 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23P 30/20 (2016.01)
(21) 410907
(22) 2015 01 09
(72) GUMIENNA MAŁGORZATA, Poznań (PL); LASIK-KURDYŚ
MAŁGORZATA, Jelonek (PL); GÓRNA BARBARA, Kiekrz (PL);
CZARNECKI ZBIGNIEW, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania ekstrudowanych chrupek oraz chrupki
ekstrudowane wytworzone tym sposobem
B1 (11) 229943
(41) 2016 08 16
(51) A23L 7/117 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A61K 36/605 (2006.01)
A23P 30/20 (2016.01)
(21) 411187
(22) 2015 02 06
(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA, Poznań (PL); FLACZYK EWA,
Chyby (PL); KORCZAK JÓZEF, Poznań (PL); PRZEOR MONIKA,
Kołobrzeg (PL); OBUCHOWSKI WIKTOR, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Pieczywo chrupkie i sposób wytwarzania pieczywa chrupkiego
B1 (11) 230068
(41) 2016 07 18
(51) A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 11/00 (2016.01)
(21) 410906
(22) 2015 01 09
(72) GUMIENNA MAŁGORZATA, Poznań (PL); LASIK-KURDYŚ
MAŁGORZATA, Jelonek (PL); KRZYWDZIŃSKA-BARTKOWIAK
MIROSŁAWA, Poznań (PL); PIĄTEK MICHAŁ, Koziegłowy (PL);
CZARNECKI ZBIGNIEW, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania pasztetu oraz pasztet uzyskany tym sposobem
B1 (11) 230116
(41) 2016 06 06
(51) A23L 23/00 (2016.01)
(21) 410221
(22) 2014 11 25
(72) BORTNOWSKA GRAŻYNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sos mięsny do potraw i sposób wytwarzania sosu mięsnego
do potraw
B1 (11) 229890
(41) 2018 03 12
(51) A23N 15/10 (2006.01)
A47J 17/06 (2006.01)
(21) 418552
(22) 2016 09 05
(72) ANDERS ANDRZEJ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Obłuskiwacz tarczowy do nasion roślin oleistych
B1 (11) 230026
(51) A24C 5/36 (2006.01)
B65B 19/30 (2006.01)

(41) 2017 01 02
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(21) 412866
(22) 2015 06 26
(72) CHOJNACKI WOJCIECH JERZY, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zespół do rozcinania papierosów i sposób rozcinania papierosów
B1 (11) 230013
(41) 2014 07 18
(51) A24D 3/02 (2006.01)
(21) 402688
(22) 2013 02 06
(72) STANIKOWSKI ROBERT, Radom (PL); MAMERSKI MARCIN,
Radom (PL); BOLESŁAWSKI ANDRZEJ, Garbatka (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do cięcia materiałów filtracyjnych
B1 (11) 230001
(41) 2016 08 01
(51) A41D 19/00 (2006.01)
A41D 19/015 (2006.01)
A63B 71/14 (2006.01)
(21) 411122
(22) 2015 01 30
(72) SROKA-RITAU JACEK, Katowice (PL)
(73) SROKA-RITAU JACEK, Katowice (PL)
(54) Rękawica treningowa
B1 (11) 229897
(41) 2012 10 08
(51) A41D 31/02 (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)
(21) 394392
(22) 2011 03 30
(72) DANIEL JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) DANIEL JANUSZ JMD DANIEL TECHNOLOGIE, Warszawa (PL)
(54) Ochronna kompozycja materiałowa o budowie warstwowej
B1 (11) 230145
(41) 2018 04 09
(51) A42B 3/04 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
G02B 27/00 (2006.01)
(21) 418984
(22) 2016 10 04
(72) TRELAK WOJCIECH, Wrocław (PL); PALMER GRZEGORZ,
Opole (PL)
(73) SEEMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Kask ochronny z rozszerzoną rzeczywistością
B1 (11) 229903
(41) 2016 06 20
(51) A47B 43/00 (2006.01)
A47B 81/06 (2006.01)
(21) 410531
(22) 2014 12 12
(72) BĄK EDWARD, Piotrowice (PL)
(73) EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice (PL)
(54) Szafa warsztatowa
B1 (11) 229984
(41) 2015 08 03
(51) A47B 51/00 (2006.01)
A47B 77/00 (2006.01)
(21) 407038
(22) 2014 01 31
(72) BONENBERG AGATA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Szafa modułowa zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych
B1 (11) 229900
(51) A47C 1/034 (2006.01)
A47C 1/037 (2006.01)
A47C 7/50 (2006.01)
A61G 15/12 (2006.01)
(21) 409169

(41) 2016 02 15

(22) 2014 08 12
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(72) KOŻUCH GRZEGORZ, Częstochowa (PL); WOLNICKI JERZY,
Kłobuck (PL)
(73) SCHULTZ SEATING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłobuck (PL)
(54) Mechanizm chowania podnóżka
B1 (11) 230132
(41) 2016 08 01
(51) A47C 3/026 (2006.01)
(21) 411072
(22) 2015 01 27
(72) WILK DARIUSZ, Kościan (PL); PIRÓG ANDRZEJ, Śrem (PL)
(73) BEJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Manieczki (PL)
(54) Podparcie kolumny siedziska, zwłaszcza krzesła biurowego lub
fotela gabinetowego
B1 (11) 229986
(41) 2013 11 12
(51) A47F 10/06 (2006.01)
A47F 10/00 (2006.01)
(21) 399105
(22) 2012 05 07
(72) GARSTKA JACEK, Czarnków (PL)
(73) DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarnków (PL)
(54) Regał grzewczy
B1 (11) 229983
(41) 2018 03 12
(51) A47K 3/022 (2006.01)
A47K 3/062 (2006.01)
(21) 418508
(22) 2016 08 30
(72) ŚRÓBKA JOANNA, Będzin (PL); CYGANIK ŁUKASZ,
Chorzów (PL); CYGANIK PAULINA, Katowice (PL); FILIPEK JOLANTA,
Tarnów (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
ŚRÓBKA JOANNA, Będzin (PL); CYGANIK ŁUKASZ, Chorzów (PL);
CYGANIK PAULINA, Katowice (PL); FILIPEK JOLANTA, Tarnów (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia stóp z piasku
B1 (11) 229996
(41) 2018 03 12
(51) A47L 5/00 (2006.01)
A47L 9/08 (2006.01)
H02K 9/00 (2006.01)
(21) 418518
(22) 2016 08 31
(72) MADERA BOGUSŁAW, Rzeszów (PL); KABAJ BOGUMIŁ,
Rzeszów (PL)
(73) MASTERPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Sposób chłodzenia odkurzaczy elektrycznych do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych oraz odkurzacz do jego realizacji
B1 (11) 230050
(41) 2018 01 29
(51) A47L 9/02 (2006.01)
A47L 9/06 (2006.01)
(21) 417997
(22) 2016 07 18
(72) PENAR AGNIESZKA, Wróblik Szlachecki (PL); KAMIŃSKI
ROMAN, Czudec (PL)
(73) BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); BSH
Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(54) Wielofunkcyjna ssawka do odkurzacza
B1 (11) 230043
(41) 2017 12 04
(51) A47L 9/06 (2006.01)
A47L 9/02 (2006.01)
(21) 417347
(22) 2016 05 29
(72) CHARZEWSKI JAN, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Końcówka ssąca odkurzacza
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B1 (11) 230075
(41) 2014 10 27
(51) A47L 9/14 (2006.01)
(21) 403642
(22) 2013 04 23
(72) MADERA BOGUSŁAW, Rzeszów (PL); MADERA SEWERYN,
Rzeszów (PL); MADERA-MIROSŁAW KAMILA, Rzeszów (PL);
MĄDRO MAGDALENA, Rzeszów (PL)
(73) MADERA BOGUSŁAW, Rzeszów (PL); MADERA SEWERYN,
Rzeszów (PL); MADERA-MIROSŁAW KAMILA, Rzeszów (PL);
MĄDRO MAGDALENA, Rzeszów (PL)
(54) Multifiltr zwłaszcza do odkurzaczy
B1 (11) 230044
(41) 2017 12 04
(51) A47L 9/24 (2006.01)
(21) 417376
(22) 2016 05 31
(72) CYRAN PIOTR, Dębica (PL); LEHMANN DARIUSZ, Chmielnik (PL);
KAMIŃSKI ROMAN, Czudec (PL)
(73) BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); BSH
Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(54) Łącznik do połączenia węża z urządzeniem czyszczącym
B1 (11) 229907
(41) 2016 12 05
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A45D 44/00 (2006.01)
(21) 412587
(22) 2015 06 03
(72) ŚPIEWAK RADOSŁAW, Kraków (PL); NIEWĘGŁOWSKA-WILK
MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) ŚPIEWAK RADOSŁAW, Kraków (PL); NIEWĘGŁOWSKA-WILK
MAGDALENA, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do fotodokumentowania stanu skóry
B1 (11) 229876
(41) 2016 05 23
(51) A61B 5/04 (2006.01)
(21) 410185
(22) 2014 11 19
(72) KMON PIOTR, Niepołomice (PL); GRYBOŚ PAWEŁ, Rząska (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ do rejestracji lokalnych potencjałów w otoczeniu
dendrytów komórek nerwowych
B1 (11) 230143
(41) 2018 04 09
(51) A61B 5/08 (2006.01)
(21) 418819
(22) 2016 09 26
(72) DYMEK ANDRZEJ, Wieliczka (PL); OLEKSY PIOTR, Kraków (PL);
DĄBROWSKI JERZY, Kraków (PL)
(73) MES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skawina (PL)
(54) Przetwornik przepływu powietrza
B1 (11) 229953
(41) 2017 07 17
(51) A61B 5/12 (2006.01)
(21) 415730
(22) 2016 01 06
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA,
Warszawa (PL); MORAWSKI KRZYSZTOF, Częstochowa (PL);
DELGADO RAFAEL, Coral Gables (US)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa
(PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); AURISMED SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób kalibracji implantu akustycznego ucha środkowego
pacjenta podczas operacji tympanoplastycznych oraz układ do stosowania tego sposobu
B1 (11) 230147
(51) A61B 5/145 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
(21) 419099

(41) 2018 04 23
(22) 2016 10 13
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(72) ŁOŚ PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(73) DIABETIC EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru stężenia glukozy w roztworach
wodnych
B1 (11) 229918
(41) 2016 07 04
(51) A61F 5/58 (2006.01)
H04R 25/04 (2006.01)
(21) 410821
(22) 2014 12 30
(72) KURKOWSKI ZDZISŁAW MAREK, Dys (PL); SKARŻYŃSKI PIOTR
HENRYK, Warszawa (PL); BRUSKI ŁUKASZ FRANCISZEK,
Warszawa (PL)
(73) CENTRUM SŁUCHU I MOWY-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany (PL)
(54) System stymulacji polimodalnej percepcji słuchowej
B1 (11) 230040
(41) 2017 10 09
(51) A61G 7/12 (2006.01)
(21) 416756
(22) 2016 04 05
(72) PIECHOCZEK EUGENIUSZ, Pawłowice (PL); KIJONKA
CZAROSŁAW, Będzin (PL); NOCOŃ MICHAŁ, Panówki (PL);
ADAMCZYK MAREK, Gliwice (PL)
(73) PIECHOCZEK EUGENIUSZ, Pawłowice (PL); KIJONKA
CZAROSŁAW, Będzin (PL); NOCOŃ MICHAŁ, Panówki (PL);
ADAMCZYK MAREK, Gliwice (PL)
(54) Medyczne mobilne urządzenie transportowe zwłaszcza
do transportu w szpitalu
B1 (11) 230096
(41) 2016 02 29
(51) A61K 9/127 (2006.01)
C12N 15/88 (2006.01)
A61K 48/00 (2006.01)
(21) 410078
(22) 2014 11 06
(30) P-409298
2014 08 28
PL
(72) KULA-ŚWIEŻEWSKA EWA, Warszawa (PL); RAK MONIKA,
Osiek Jasielski (PL); MADEJA ZBIGNIEW, Kraków (PL); CHOJNACKI
TADEUSZ, Warszawa (PL); GAWARECKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); MASNYK MAREK, Warszawa (PL); CHMIELEWSKI
MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL);
INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) System nośników kwasów nukleinowych, sposób przygotowania systemu oraz ich zastosowanie
B1 (11) 230178
(41) 2015 07 20
(51) A61K 31/422 (2006.01)
A61K 31/27 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/7048 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
(21) 410258
(22) 2013 01 31
(30) 61/595,463
2012 02 06
US
(86) 2013 01 31
PCT/US13/23969
(87) 2013 08 15
WO13/119442
(72) SOLL MARK D., Alpharetta (US); LARSEN DIANE,
Buford (US); CADY SUSAN MANCINI, Yardley (US); CHEIFETZ PETER,
East Windsor (US); GALESKA IZABELA, Newtown (US); GONG
SAIJUN, Bridgewater (US)
(73) MERIAL INC., Duluth (US)
(54) Weterynaryjne miękkie, nadające się do żucia kompozycje
przeciwpasożytnicze obejmujące działające systemowo substancje
czynne oraz zastosowania je obejmujące
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B1 (11) 230036
(41) 2008 01 21
(51) A61K 31/662 (2006.01)
A61K 31/7076 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
C07H 19/16 (2006.01)
(21) 382843
(22) 2005 07 27
(30) 60/591,811
2004 07 27
US
(86) 2005 07 27
PCT/US05/27088
(87) 2006 02 09
WO06/015261
(72) BOOJAMRA CONSTANTINE G., San Franscisco (US); LIN
KUEI-YING, Fremont (US); MACKMAN RICHARD L., Millbrae (US);
MARKEVITCH DAVID Y., Los Angeles (US); PETRAKOVSKY OLEG V.,
San Mateo (US); RAY ADRIAN S., San Mateo (US); ZHANG LIJUN,
Palo Alto (US)
(73) GILEAD SCIENCES, INC., Foster City (US)
(54) Przeciwwirusowy związek, kompozycja farmaceutyczna zawierająca przeciwwirusowy związek oraz zastosowanie przeciwwirusowego związku lub kompozycji
B1 (11) 230014
(41) 2014 09 29
(51) A61K 33/38 (2006.01)
A61K 36/738 (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61K 36/704 (2006.01)
(21) 403275
(22) 2013 03 22
(72) BANACH MARCIN, Pałecznica (PL); PULIT JOLANTA, Alwernia (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Zawiesina zawierająca nanozłoto albo nanosrebro albo ich mieszaninę i sposób jej otrzymywania
B1 (11) 229969
(41) 2017 06 19
(51) A61L 9/013 (2006.01)
A61L 11/00 (2006.01)
A61L 9/14 (2006.01)
A61L 101/52 (2006.01)
A61L 101/56 (2006.01)
(21) 415395
(22) 2015 12 18
(72) MATUSIAK KATARZYNA, Ruda Bugaj (PL); GUTAROWSKA
BEATA, Łódź (PL); BOROWSKI SEBASTIAN, Łódź (PL); BURCHARDT
HIERONIM, Pleszew (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób dezodoryzacji i higienizacji odchodów drobiowych
B1 (11) 230136
(41) 2017 06 19
(51) A61L 27/56 (2006.01)
C08J 9/28 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
(21) 415317
(22) 2015 12 15
(72) GADOMSKA-GAJADHUR AGNIESZKA, Warszawa (PL);
RUŚKOWSKI PAWEŁ, Wołomin (PL); KRUK ALEKSANDRA,
Warszawa (PL); SYNORADZKI LUDWIK, Warszawa (PL);
CHWOJNOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania polilaktydowych rusztowań gąbczastych
do hodowli komórek nabłonka walcowatego
B1 (11) 230017
(41) 2015 05 25
(51) A61N 1/20 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
(21) 406163
(22) 2013 11 21
(72) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(73) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(54) Urządzenie modulujące do synchronicznej fotoelektromagnetostymulacji
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B1 (11) 229940
(41) 2017 09 25
(51) A62B 9/00 (2006.01)
B63C 11/22 (2006.01)
B63C 11/02 (2006.01)
(21) 421288
(22) 2017 04 11
(72) CZERNIK PIOTR, Góra (PL)
(73) XDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Góra (PL)
(54) Drugi stopień automatu nurkowego
B1 (11) 229909
(41) 2013 05 27
(51) A62C 3/02 (2006.01)
G08B 17/10 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
(21) 397051
(22) 2011 11 21
(72) PIERZCHAŁA PRZEMYSŁAW, Gliwice (PL)
(73) MWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Sposób wykrywania oznak pożaru obszarów leśnych i układ
do tego sposobu
B1 (11) 230108
(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) 417628
(22) 2016 06 19
(72) ŁADA ZYGMUNT, Nowa Iwiczna (PL); GBIORCZYK SEBASTIAN,
Suchedniów (PL); KACZOR WALDEMAR, Kielce (PL)
(73) TELESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Prądownica hydrantowa
B1 (11) 230142
(41) 2018 03 26
(51) A63B 5/16 (2006.01)
(21) 418721
(22) 2016 09 16
(72) KOZERA ROBERT, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) POLANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Płotek treningowy do ćwiczenia skoczności
B1 (11) 229892
(41) 2018 01 03
(51) A63B 23/12 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
(21) 419183
(22) 2016 10 20
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); KOŁODZIEJ
WOJCIECH, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób rehabilitacji ruchowej i edukacyjnej osób z dysfunkcjami kończyn górnych z wykorzystaniem urządzenia
B1 (11) 229893
(41) 2018 01 03
(51) A63B 23/12 (2006.01)
G01D 5/34 (2006.01)
(21) 419184
(22) 2016 10 20
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); KOŁODZIEJ
WOJCIECH, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji ruchowej i edukacyjnej osób z dysfunkcjami kończyn górnych
B1 (11) 229982
(51) A63G 3/02 (2006.01)
A63G 21/18 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)

(41) 2017 11 20
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B60T 1/12 (2006.01)
B61H 9/00 (2006.01)
(21) 422323
(22) 2017 07 24
(72) GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); SITEK RADOSŁAW,
Kraków (PL); PRUSAK DANIEL, Kraków (PL); KARPIEL GRZEGORZ,
Kraków (PL)
(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Tor pojazdu zawierający odcinek przebiegający w wodzie oraz
sposób napędzania pojazdu
B1 (11) 230155
(41) 2011 08 01
(51) B01D 24/12 (2006.01)
B01D 24/14 (2006.01)
B01D 24/22 (2006.01)
B01D 24/24 (2006.01)
(21) 390213
(22) 2010 01 18
(72) GUTKOWSKI JAN, Leszno (PL)
(73) GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI, Leszno (PL)
(54) Sposób formowania szczelin rusztu dennego wąskoszczelinowego i ruszt wąskoszczelinowy
B1 (11) 229975
(41) 2015 08 03
(51) B01D 61/00 (2006.01)
B01D 65/06 (2006.01)
(21) 406912
(22) 2014 01 23
(72) GRYTA MAREK, Szczecin (PL); TOMCZAK WIRGINIA,
Bydgoszcz (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób filtracji przefermentowanych roztworów glicerolu oraz
układ do filtracji przefermentowanych roztworów glicerolu
B1 (11) 230010
(41) 2014 11 24
(51) B01D 61/36 (2006.01)
(21) 403896
(22) 2013 05 16
(72) GRYTA MAREK, Szczecin (PL); TOMCZAK WIRGINIA,
Bydgoszcz (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób prowadzenia osmotycznej destylacji membranowej
z zatężaniem roztworu osmotycznego oraz układ do osmotycznej
destylacji membranowej z zatężaniem roztworu osmotycznego
B1 (11) 230009
(41) 2014 11 24
(51) B01D 65/08 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
(21) 403895
(22) 2013 05 16
(72) GRYTA MAREK, Szczecin (PL); BASTRZYK JUSTYNA,
Radowo Małe (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zapobiegania powstawaniu osadu z przesyconego
roztworu w instalacji membranowej oraz układ do osmotycznej
destylacji membranowej
B1 (11) 229974
(41) 2016 11 21
(51) B01J 23/20 (2006.01)
B01J 23/648 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
(21) 412394
(22) 2015 05 20
(72) ZIELIŃSKA BEATA, Kliniska Wielkie (PL); KALEŃCZUK
RYSZARD, Szczecin (PL); ALEKSANDRZAK MAŁGORZATA,
Chociwel (PL); MIJOWSKA EWA, Szczecin (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Katalizator do usuwania barwników organicznych i sposób
otrzymywania katalizatora do usuwania barwników organicznych
B1 (11) 229973
(41) 2016 11 21
(51) B01J 23/75 (2006.01)
B01J 23/84 (2006.01)
C01B 3/22 (2006.01)
(21) 412393
(22) 2015 05 20
(72) ZIELIŃSKA BEATA, Kliniska Wielkie (PL); KALEŃCZUK
RYSZARD, Szczecin (PL); MIJOWSKA EWA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Katalizator do fotokatalitycznego otrzymywania wodoru i sposób wytwarzania katalizatora do fotokatalitycznego wytwarzania
wodoru
B1 (11) 229887
(41) 2017 09 11
(51) B02C 23/08 (2006.01)
B02C 19/00 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B28B 11/00 (2006.01)
(21) 417362
(22) 2016 05 30
(72) BOŁTRYK MICHAŁ, Sielachowskie (PL); KALINOWSKAWICHROWSKA KATARZYNA, Białystok (PL); PAWLUCZUK EDYTA,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Sposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
B1 (11) 229978
(41) 2016 03 29
(51) B03C 3/38 (2006.01)
(21) 409498
(22) 2014 09 16
(72) KUBICA ROBERT, Kamieniec (PL); MOKROSZ WOJCIECH, Rudy
(PL); FĄFERKO MACIEJ, Andrychów (PL); JURA PAWEŁ, Roczyny (PL);
MASTER JANUSZ, Inwałd (PL)
(73) KUBICA ROBERT, Kamieniec (PL); MOKROSZ WOJCIECH, Rudy
(PL); FĄFERKO MACIEJ, Andrychów (PL); JURA PAWEŁ, Roczyny (PL);
MASTER JANUSZ, Inwałd (PL)
(54) Urządzenie do elektrostatycznego wydzielania pyłu ze spalin
z instalacji spalania paliw stałych małej mocy
B1 (11) 230027
(41) 2017 02 13
(51) B04C 5/04 (2006.01)
B01D 45/12 (2006.01)
(21) 413346
(22) 2015 07 30
(72) ŻELASKO JERZY, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Kompaktowy separator odśrodkowy
B1 (11) 229958
(41) 2018 02 12
(51) B05B 1/00 (2006.01)
B05B 3/00 (2006.01)
B05B 3/06 (2006.01)
B05B 1/04 (2006.01)
(21) 418214
(22) 2016 08 04
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) STAROŃ WOJCIECH WELDING STAR, Zawada (PL)
(54) Głowica czyszcząca
B1 (11) 230057
(51) B05B 15/12 (2006.01)

(41) 2018 02 12
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B05B 13/02 (2006.01)
B05B 13/04 (2006.01)
B05B 12/00 (2006.01)
(21) 419477
(22) 2016 11 17
(30) 15461577.7
2015 11 25
EP
(72) KALBARCZYK ADRIAN, Lublin (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób malowania proszkowego
B1 (11) 230141
(41) 2018 03 12
(51) B05C 5/00 (2006.01)
B05C 9/02 (2006.01)
(21) 418566
(22) 2016 09 05
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); ZIELECKI WŁADYSŁAW, Tyczyn (PL);
KUBIT JAN, Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Głowica do nanoszenia kleju na powierzchnie płaskie oraz
sposób nanoszenia kleju taką głowicą
B1 (11) 230163
(41) 2018 04 09
(51) B07B 4/08 (2006.01)
B07B 4/02 (2006.01)
(21) 419018
(22) 2016 10 06
(72) MIELNICZUK RAFAŁ, Grudziądz (PL)
(73) MIELNICZUK RAFAŁ LAURENCE, Grudziądz (PL)
(54) Sposób odzyskiwania tworzyw sztucznych z odpadów
B1 (11) 230092
(41) 2017 12 18
(51) B08B 9/053 (2006.01)
B08B 9/04 (2006.01)
B05B 3/02 (2006.01)
(21) 420632
(22) 2017 02 23
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Głowica czyszcząca rury
B1 (11) 229902
(41) 2016 05 09
(51) B09B 3/00 (2006.01)
(21) 410020
(22) 2014 10 31
(72) BOGACKA IZABELLA, Warszawa (PL); LEWANDOWSKI
STANISŁAW, Warszawa (PL); SZCZYTOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) LABORATORIUM CZYSTYCH TECHNOLOGII ACREN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób recyklingu zużytych filtrów oleju i paliwa
B1 (11) 229971
(41) 2018 03 12
(51) B21D 22/02 (2006.01)
B21D 24/02 (2006.01)
B21D 37/08 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
(21) 418484
(22) 2016 08 26
(72) PAWŁOWSKI MARCIN, Starachowice (PL)
(73) PLAST-MET AUTOMOTIVE SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Sposób wytwarzania na zimno elementów głęboko tłoczonych
z blach cienkich i tłocznik-wielozabiegowy do wytwarzania na zimno
elementów głęboko tłoczonych z blach cienkich
B1 (11) 230056
(51) B21D 53/06 (2006.01)
F28F 1/10 (2006.01)
F24H 3/08 (2006.01)
F28D 7/00 (2006.01)

(41) 2018 04 23

3340
(21)
(72)
(73)
(54)
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419097
(22) 2016 10 13
KUŹMA MARIUSZ, Sopot (PL)
AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
Rura płomieniowa opalanego wymiennika ciepła

B1 (11) 229930
(41) 2017 07 31
(51) B21K 21/00 (2006.01)
B21K 1/24 (2006.01)
C21D 9/00 (2006.01)
(21) 421396
(22) 2015 12 18
(86) 2015 12 18
PCT/JP15/85527
(87) 2017 06 22
WO17/104076
(72) OSABE KATSUNORI, Kanagawa (JP); UEKI YOSHIYUKI,
Kanagawa (JP); TAKASE KIYOSHI, Kanagawa (JP); ISHIHARA NAOYA,
Kanagawa (JP)
(73) Nittan Valve Co.,Ltd., Hadano (JP)
(54) Sposób chłodzenia zaworów kutych na gorąco oraz urządzenie
do tego sposobu
B1 (11) 229894
(41) 2018 03 12
(51) B23B 5/48 (2006.01)
B23Q 16/02 (2006.01)
B23F 23/00 (2006.01)
(21) 418473
(22) 2016 08 31
(72) URBAN ANDRZEJ, Stalowa Wola (PL); MAŁEK MARCIN,
Stalowa Wola (PL)
(73) POLTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola (PL)
(54) Zespół do obróbki wielowypustów i bruzd w elementach rurowych
B1 (11) 230154
(41) 2018 04 09
(51) B23K 3/08 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
(21) 419721
(22) 2016 12 07
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Lutowane przyłącze
B1 (11) 229922
(41) 2016 07 04
(51) B23K 11/24 (2006.01)
(21) 410708
(22) 2014 12 22
(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); SZEBESZCZYK TADEUSZ,
Gliwice (PL); PIETRAS ADAM, Czerwionka-Leszczyny (PL); CZYLOK
KAZIMIERZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL)
(54) Sposób kontroli jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego
doczołowego iskrowego
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B1 (11) 230093
(41) 2018 05 07
(51) B29C 51/06 (2006.01)
B29C 51/10 (2006.01)
B29C 51/20 (2006.01)
B29C 51/36 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/04 (2006.01)
B29C 43/36 (2006.01)
B29C 44/10 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
(21) 423853
(22) 2017 12 12
(72) SASIMOWSKI EMIL, Lublin (PL); FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw
polimerowych
B1 (11) 230139
(41) 2017 10 23
(51) B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 416792
(22) 2016 04 11
(72) SYDOW PIOTR, Poznań (PL); MICHALSKI TOMASZ, Poznań (PL);
MASLEJ PIOTR, Skwierzyna (PL); NAWROCKI PIOTR,
Małachowo (PL); WOJTKO KAMIL, Stare Bojanowo (PL); KARDACH
KRZYSZTOF, Poznań (PL); SIERZPUTOWSKI KONRAD, Poznań (PL)
(73) OMNI3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Głowica drukarki do druku przestrzennego
B1 (11) 230051
(41) 2018 02 26
(51) B29C 64/314 (2017.01)
B29B 7/42 (2006.01)
(21) 418358
(22) 2016 08 16
(72) OSTROWSKA BARBARA DELFINA, Warszawa (PL); WOŹNIAK
MICHAŁ JERZY, Koziegłowy (PL); KOZIOROWSKI MARCIN TOMASZ,
Warszawa (PL); KUCHARSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); WIECZOREK
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) 45STAGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Urządzenie do mieszania materiałów zintegrowane z drukarką 3D
B1 (11) 230168
(41) 2017 10 09
(51) B29C 67/20 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
(62) 412797
(21) 422417
(22) 2015 06 22
(72) GARBACZ TOMASZ, Lublin (PL); TOR-ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Kształtownik z materiału porowatego

B1 (11) 230053
(41) 2018 03 12
(51) B23K 26/035 (2014.01)
B23K 26/04 (2014.01)
(21) 418503
(22) 2016 08 30
(72) EJMA JANUSZ MARCIN, Wałcz (PL)
(73) EJMA JANUSZ MARCIN POWER-TECH, Wałcz (PL)
(54) Głowica do cięcia laserowego i wycinarka laserowa zawierająca
taką głowicę

B1 (11) 230118
(41) 2017 02 13
(51) B29C 67/24 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 29/14 (2006.01)
(21) 413415
(22) 2015 08 06
(72) TARTAKOWSKI ZENON, Szczecin (PL); MYDŁOWSKA
KATARZYNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Materiał do druku techniką modelowania uplastycznionym
tworzywem sztucznym

B1 (11) 229941
(41) 2015 10 12
(51) B27K 5/00 (2006.01)
(21) 407741
(22) 2014 03 31
(72) KOWALSKI MAREK, Frycowa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOPOL MARZANNA
KOWALSKA, MAREK KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz (PL)
(54) Sposób wysokotemperaturowej modyfikacji drewna oraz urządzenie do termicznej modyfikacji drewna

B1 (11) 230063
(41) 2018 02 26
(51) B41F 5/24 (2006.01)
(21) 418331
(22) 2016 08 16
(72) PUCHOWSKI DARIUSZ ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) WIST ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Rogalinek (PL)
(54) Sposób wykonywania nadruku na opakowaniu giętkim metodą
fleksograficzną
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B1 (11) 230125
(41) 2017 07 31
(51) B41F 7/02 (2006.01)
(21) 415915
(22) 2016 01 26
(72) PIECZONKA ZBIGNIEW, Cieszyn (PL); KING MIKE, Ocean (US)
(73) PIECZONKA ZBIGNIEW KARTON-PAK CIESZYN, Cieszyn (PL)
(54) Zespół do aplikacji i uszlachetniania druku za pomocą folii
w druku wielobarwnym offsetowym
B1 (11) 230162
(41) 2018 04 09
(51) B41M 3/00 (2006.01)
B41J 3/01 (2006.01)
(21) 419009
(22) 2016 10 05
(72) MALESA ADAM, Olesin (PL); MALESA MACIEJ,
Mińsk Mazowiecki (PL); KACZMAREK IWONA, Olesin (PL);
SZARUBKA PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesin (PL)
(54) Sposób nanoszenia nadruków wielobarwnych na opakowania
spożywcze
B1 (11) 230138
(41) 2017 06 19
(51) B42D 3/00 (2006.01)
(21) 415343
(22) 2015 12 16
(72) MACHA ALEKSANDER, Gliwice (PL); NAWRAT KRYSTIAN,
Gliwice (PL); KORCZYK KLAUDIUSZ, Gliwice (PL)
(73) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Okładka do oprawiania stronic
B1 (11) 229970
(41) 2018 02 12
(51) B42F 13/00 (2006.01)
(21) 418155
(22) 2016 08 01
(72) ORLIKOWSKI JERZY, Sopot (PL)
(73) ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(54) Sposób wytwarzania segregatora o właściwościach antybakteryjnych
B1 (11) 230061
(41) 2017 12 18
(51) B60K 15/07 (2006.01)
F17C 13/04 (2006.01)
F17C 5/06 (2006.01)
(21) 417540
(22) 2016 06 11
(72) RABIEGA MACIEJ, Świątniki (PL); ICIEK RYSZARD, Pabianice (PL)
(73) CERTOOLS SPÓŁKA JAWNA PIOTR CZEKALSKI, KRZYSZTOF
HANKE, Pabianice (PL)
(54) Zawór tankowania gazem LPG
B1 (11) 229992
(41) 2016 04 25
(51) B60M 1/20 (2006.01)
(21) 409784
(22) 2014 10 15
(72) KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL); MAMALA ANDRZEJ,
Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Sułków (PL); KIESIEWICZ
GRZEGORZ, Kraków (PL); ŚCIĘŻOR WOJCIECH, Kraków (PL);
KAWECKI ARTUR, Kraków (PL); KOWAL RADOSŁAW, Pilica (PL);
MAJEWSKI WIESŁAW, Warszawa (PL); ROJEK ARTUR, Pruszków (PL);
BOGACKI ADOLF, Szczecin (PL); GREGUŁA RYSZARD, Police (PL);
BŁĘDOWSKI LESZEK, Szczecin (PL); SIEJA-SMAGA ELIZA, Dobra (PL)
(73) MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mierzyn (PL)
(54) Układ podwieszeń kabli trakcji elektrycznej, zwłaszcza kolejowych, tramwajowych i/lub linii metra
B1 (11) 230153
(51) B60R 21/013 (2006.01)
E02F 9/24 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
(21) 422372

(41) 2018 02 12

(22) 2017 07 27
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(72) DUDZIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); KOSIARA ANDRZEJ,
Kiełczów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ do monitorowania stateczności wywrotnej maszyny
mobilnej, w szczególności na podwoziu gąsienicowym
B1 (11) 229944
(41) 2016 09 12
(51) B61G 9/04 (2006.01)
B61G 11/16 (2006.01)
B60R 19/34 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)
(21) 411483
(22) 2015 03 05
(72) KUKULSKI JAN, Rogóżno (PL); WASILEWSKI LESZEK,
Gniewczyna Łańcucka (PL)
(73) AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA, Kańczuga (PL)
(54) Urządzenie pochłaniające energię uderzeń
B1 (11) 229967
(41) 2017 05 08
(51) B62D 21/00 (2006.01)
(21) 414488
(22) 2015 10 25
(72) GALEJA WOJCIECH, Ruda Śląska (PL); TUREWICZ TOMASZ,
Zabrze (PL)
(73) NT INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze (PL)
(54) Belka w formie kasety
B1 (11) 229968
(41) 2017 05 08
(51) B62D 21/20 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
(21) 414489
(22) 2015 10 25
(72) GALEJA WOJCIECH, Ruda Śląska (PL); TUREWICZ TOMASZ,
Zabrze (PL)
(73) NT INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze (PL)
(54) Podłużnica
B1 (11) 230082
(41) 2016 07 04
(51) B62D 33/02 (2006.01)
B60P 1/28 (2006.01)
(21) 410869
(22) 2014 12 31
(72) CZARNUCH ARKADIUSZ, Drobnice (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Podpora słupka naczepy
B1 (11) 230030
(41) 2017 05 08
(51) B62D 33/023 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
A01D 90/08 (2006.01)
(21) 414661
(22) 2015 11 03
(72) ZABROCKI ADRIAN, Grabówka (PL)
(73) PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Narew (PL)
(54) Przyczepa transportowa, zwłaszcza do przewozu sprasowanych bel
B1 (11) 230025
(41) 2016 09 26
(51) B62D 55/30 (2006.01)
(21) 411690
(22) 2015 03 23
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ, Gliwice (PL); CZAPLA TOMASZ,
Gliwice (PL); DUDEK OLAF, Łaziska Górne (PL); KLEIN WOJCIECH,
Knurów (PL); KRZYSTAŁA EDYTA, Czerwionka-Leszczyny (PL);
STRĄCZYŃSKI MACIEJ, Blachownia (PL); SAMOLEJ MACIEJ,
Toporowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Elektromechaniczny amortyzowany układ napinania gąsienicy
pojazdu gąsienicowego
B1 (11) 229905
(51) B63C 3/06 (2006.01)

(41) 2016 09 12
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B63B 23/40 (2006.01)
E04G 3/30 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
(21) 411494
(22) 2015 03 05
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL)
(73) DEEP OCEAN TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Urządzenie do transportu pionowego i obsługi sportów wodnych
B1 (11) 230113
(41) 2018 03 26
(51) B64C 29/00 (2006.01)
B64C 27/58 (2006.01)
(21) 418674
(22) 2016 09 13
(72) GAWRON KRZYSZTOF, Pogórska Wola (PL)
(73) GAWRON KRZYSZTOF, Pogórska Wola (PL)
(54) Mechaniczno-elektryczny sposób przeniesienia napędu od silnika spalinowego do śmigieł albo wentylatorów aparatów latających
pionowego albo skróconego startu i lądowania
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(21) 414379
(22) 2015 10 15
(72) DĄBROWSKI PAWEŁ, Wąbrzeźno (PL)
(73) PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Koperta z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym otwarciem
B1 (11) 229911
(41) 2016 02 15
(51) B65D 30/02 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
(21) 409104
(22) 2014 08 04
(72) PLESKOT MAŁGORZATA, Stęszew (PL)
(73) ECOR PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stęszew (PL)
(54) Elastyczny pojemnik, zwłaszcza do produktów spożywczych

B1 (11) 229993
(41) 2017 07 03
(51) B64D 17/72 (2006.01)
B64D 17/80 (2006.01)
(21) 415538
(22) 2015 12 23
(72) ŁADZIŃSKI RAFAŁ, Jelenia Góra (PL)
(73) FLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(54) Spadochronowy system ratunkowy

B1 (11) 230037
(41) 2017 07 31
(51) B65D 65/46 (2006.01)
C08L 1/08 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
(21) 415974
(22) 2016 01 29
(72) WYSOCKI JERZY, Zambrów (PL)
(73) BIOTREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Materiał do wytwarzania biodegradowalnych kształtek, zwłaszcza sztućców

B1 (11) 230085
(41) 2018 02 26
(51) B64D 45/00 (2006.01)
G01M 1/12 (2006.01)
(21) 418311
(22) 2016 08 12
(72) KOLASA BONIFACY, Warszawa (PL); UŁANOWICZ LESZEK,
Warszawa (PL); SZCZEPANIAK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Układ do wyznaczania ciężaru i położenia środka masy statku
powietrznego

B1 (11) 230146
(41) 2018 04 09
(51) B65D 88/02 (2006.01)
E04H 7/30 (2006.01)
(21) 419037
(22) 2016 10 07
(72) PAWLIKOWSKI MAREK, Pogórze (PL); BRZOZOWSKI
KRZYSZTOF, Pogórze (PL)
(73) RIELA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kartoszyno (PL)
(54) Zbiornik do magazynowania materiałów sypkich

B1 (11) 230135
(41) 2017 02 27
(51) B65B 3/12 (2006.01)
(21) 413591
(22) 2015 08 18
(72) HAWRAN PAWEŁ, Miłogoszcz (PL)
(73) HAWRAN PAWEŁ, Miłogoszcz (PL)
(54) Sposób i urządzenie do napełniania pojemników miodem

B1 (11) 229906
(41) 2016 10 10
(51) B65D 88/66 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
F01B 11/06 (2006.01)
(21) 411805
(22) 2015 03 30
(72) GĄCIK KRYSTIAN, Ruda Śląska (PL)
(73) DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piekary Śląskie (PL)
(54) Odbijak pneumatyczny, zwłaszcza do czyszczenia ścian zbiorników materiałów sypkich

B1 (11) 229880
(41) 2016 08 16
(51) B65C 3/08 (2006.01)
B65B 53/06 (2006.01)
(21) 411266
(22) 2015 02 13
(72) SZUSTA JAROSŁAW, Białystok (PL)
(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Mechanizm regulacji zespołu dysz parowych tunelu obkurczającego
B1 (11) 230091
(41) 2018 04 09
(51) B65D 5/72 (2006.01)
(21) 418981
(22) 2016 10 03
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); MICHALSKI MARCIN, Leszno (PL);
ANTKOWIAK ARTUR, Krzycko Wielkie (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Dyspenser grawitacyjny
B1 (11) 230004
(51) B65D 27/30 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
B32B 7/00 (2006.01)

(41) 2017 04 24

B1 (11) 229908
(41) 2017 10 09
(51) B65G 53/00 (2006.01)
F16L 23/032 (2006.01)
(21) 416642
(22) 2016 03 25
(72) MIAZGA JERZY, Stalowa Wola (PL)
(73) CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ DOMLUX NIEZNALSKI
ANDRZEJ, NOWAK MAREK SPÓŁKA JAWNA, Stalowa Wola (PL)
(54) Kołnierzowe złącze rurowe, obrotowe
B1 (11) 229942
(41) 2017 01 30
(51) B65H 35/00 (2006.01)
B65H 81/06 (2006.01)
B65H 49/08 (2006.01)
(21) 416853
(22) 2016 04 14
(72) IGNACZEWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL); PRZYWITOWSKI
ROBERT, Warszawa (PL)
(73) BISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Dozownik z nicią uszczelniającą
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B1 (11) 230150
(41) 2018 05 07
(51) B65H 49/24 (2006.01)
(21) 419338
(22) 2016 11 02
(72) MODLIŃSKI ADAM, Świebodzice (PL)
(73) CAST SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(54) Wał rozprężny
B1 (11) 229933
(41) 2016 08 16
(51) B66B 7/02 (2006.01)
E21D 7/02 (2006.01)
(21) 416354
(22) 2016 03 01
(72) JURKIEWICZ TADEUSZ, Kraków (PL); TESSIER LUC,
Saint Hilaire (CA); FRANKE GRZEGORZ, Zabrze (PL)
(73) FRACO-PODESTY RUCHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób montażu i przemieszczania się urządzenia szybowego,
zwłaszcza masztowego dźwigu platformowego
B1 (11) 230144
(41) 2018 04 09
(51) B66B 13/30 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
(21) 418972
(22) 2016 10 03
(72) EJMA JERZY, Wałcz (PL)
(73) EJMA JERZY, Wałcz (PL)
(54) Modułowe rozsuwane drzwi szybowe lub kabinowe dźwigu,
zwłaszcza osobowego
B1 (11) 230140
(41) 2017 09 11
(51) B66C 23/26 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
(21) 418180
(22) 2016 08 02
(72) ŁOSIEWICZ IWONA, Lublin (PL)
(73) ŁOSIEWICZ IWONA KAN-POL PPHU, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do ręcznego podnoszenia i transportu przedmiotów
B1 (11) 230112
(41) 2018 03 12
(51) B66F 3/00 (2006.01)
B66F 5/02 (2006.01)
(21) 418591
(22) 2016 09 05
(72) LEMPASZEK ANDRZEJ, Słupy (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Podnośnik, zwłaszcza do niewielkich, ciężkich przedmiotów
B1 (11) 230007
(41) 2015 02 16
(51) C01B 25/28 (2006.01)
C01B 25/30 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
(21) 405026
(22) 2013 08 08
(72) GRZMIL BARBARA, Szczecin (PL); ŁUCZKA KINGA,
Rogowo (PL); KOWALCZYK KRZYSZTOF KAROL, Szczecin (PL); KIC
BOGUMIŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja zawierająca bezpostaciowy lub krystaliczny fosforan amonowo-glinowy oraz molibdenian wapnia i hydroksyfosforan wapnia oraz sposób otrzymywania kompozycji zawierającej
bezpostaciowy lub krystaliczny fosforan amonowo-glinowy oraz
molibdenian wapnia i hydroksyfosforan wapnia
B1 (11) 229920
(41) 2011 02 28
(51) C01B 25/32 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
(21) 388897
(22) 2009 08 27
(72) WIGLUSZ RAFAŁ JAKUB, Wrocław (PL)
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(73) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE NOVASOME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanokrystalicznych czystych hydroksyapatytów Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂
B1 (11) 229976
(41) 2015 08 03
(51) C01B 31/02 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C01B 33/18 (2006.01)
(21) 406919
(22) 2014 01 24
(72) MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL); MAJEWSKA JUSTYNA,
Szczecin (PL); MŁODZIK JACEK, Borowo (PL); MICHALKIEWICZ
KAMILA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanoporowatych materiałów węglowych
B1 (11) 229934
(41) 2015 12 07
(51) C01B 32/19 (2017.01)
(21) 408377
(22) 2014 05 30
(72) LIPIŃSKA LUDWIKA, Warszawa (PL); AKSIENIONEK
MAGDALENA, Warszawa (PL); ŁEPECKI MICHAŁ, Kozienice (PL);
MARCJANIUK ANDRZEJ, Warszawa (PL); WOLUNTARSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); WILIŃSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL); CENDROWSKI
SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu płatkowego
B1 (11) 229924
(41) 2017 04 10
(51) C02F 11/00 (2006.01)
(21) 414215
(22) 2015 09 30
(72) HERMANN JANUSZ, Bydgoszcz (PL); HARSIMOWICZHERMANN GRAŻYNA, Bydgoszcz (PL); WOJEWÓDZKI PIOTR,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. I J.
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Porowata bariera antyodorowa dla gazów wentylacyjnych zanieczyszczonych amoniakiem
B1 (11) 230114
(41) 2017 05 08
(51) C03B 37/00 (2006.01)
(21) 414608
(22) 2015 10 29
(72) CHUVASHOV YURII, Kijów (UA); RABINOVITSCH IGOR,
Monachium (DE); VORONOV DMYTRO, Kijów (UA); MAKOVOZ
MICHAEL, Tel Awiw (IL)
(73) INNOWACYJNA GRUPA BAZALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(54) Sposób wytwarzania włókien ciągłych z surowców skalnych
B1 (11) 230130
(41) 2016 05 09
(51) C04B 11/26 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
C04B 28/14 (2006.01)
C04B 38/02 (2006.01)
(21) 410037
(22) 2014 11 03
(72) ZIELIŃSKI MAREK, Łódź (PL); MIĘKOŚ EWA, Łódź (PL);
SZCZUKOCKI DOMINIK, Końskie (PL); DAŁKOWSKI RADOSŁAW,
Łódź (PL); KRAWCZYK BARBARA, Puszczew (PL); JUSZCZAK
RENATA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstw podtynkowych izolacyjnych
B1 (11) 230095
(51) C04B 14/18 (2006.01)
C04B 28/18 (2006.01)

(41) 2015 08 03
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(21) 406993
(22) 2014 01 30
(72) PYTEL ZDZISŁAW, Kraków (PL); PICHÓR WALDEMAR, Balice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału budowlanego o właściwościach
termoizolacyjnych
B1 (11) 230018
(41) 2015 07 06
(51) C05D 1/02 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
(21) 406770
(22) 2014 01 02
(72) MIKŁA DANIEL, Udanin (PL)
(73) MIKŁA DANIEL, Udanin (PL)
(54) Zawiesinowy nawóz wieloskładnikowy
B1 (11) 230022
(41) 2016 06 20
(51) C05F 11/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(21) 410449
(22) 2014 12 08
(72) MIKŁA DANIEL, Udanin (PL)
(73) MIKŁA DANIEL, Udanin (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesinowego nawozu zawierającego
substancje humusowe
B1 (11) 230067
(41) 2016 03 14
(51) C05F 17/00 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
(21) 409382
(22) 2014 09 05
(72) CHORBOTOWICZ ANDRZEJ, Siekierczyn (PL)
(73) CHORBOTOWICZ ANDRZEJ, Siekierczyn (PL)
(54) Sposób przekształcania suchego pofermentu w płynny nawóz
organiczny oraz płynny nawóz organiczny
B1 (11) 229915
(41) 2017 02 13
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05B 1/00 (2006.01)
C05C 9/00 (2006.01)
(21) 413477
(22) 2015 08 12
(72) GRZMIL BARBARA, Szczecin (PL); SADŁOWSKI MARCIN,
Szczecin (PL); LUBKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); KIC
BOGUMIŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozu mocznikowo superfosfatowego
B1 (11) 230000
(41) 2016 07 04
(51) C06B 25/24 (2006.01)
(21) 410717
(22) 2014 12 22
(72) WOLSZAKIEWICZ TOMASZ, Wielogóra (PL); GAWOR TOMASZ,
Szydłowiec (PL); FLORCZAK BOGDAN, Warszawa (PL); MYŚLIWIEC
ROBERT, Pionki (PL); SŁABIK PIOTR, Warszawa (PL); SYPIEŃ JANUSZ,
Jasło (PL)
(73) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa (PL)
(54) Stałe paliwo rakietowe
B1 (11) 230167
(41) 2017 10 23
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 5/31 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 416873
(22) 2016 04 19
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu
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B1 (11) 229913
(41) 2016 10 10
(51) C07C 65/10 (2006.01)
C07C 69/84 (2006.01)
C07C 67/10 (2006.01)
A01N 31/14 (2006.01)
(21) 411889
(22) 2015 04 09
(72) WODNICKA ALICJA ANNA, Szczecin (PL); HUZAR ELŻBIETA,
Szczecin (PL); KWIECIEŃ HALINA, Szczecin (PL); KRAWCZYK MARIA,
Warszawa (PL); ROKOSZ PAULINA JADWIGA, Białogard (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Nowy ester 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowy kwasu salicylowego, sposób wytwarzania estru 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowego
kwasu salicylowego oraz zastosowanie estru 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowego kwasu salicylowego
B1 (11) 229914
(41) 2016 10 10
(51) C07C 65/21 (2006.01)
C07C 69/92 (2006.01)
C07C 67/10 (2006.01)
A01N 31/14 (2006.01)
C11B 9/00 (2006.01)
(21) 411890
(22) 2015 04 09
(72) WODNICKA ALICJA ANNA, Szczecin (PL); HUZAR ELŻBIETA,
Szczecin (PL); KWIECIEŃ HALINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Nowy ester 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowy kwasu waniliowego, sposób wytwarzania estru 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowego
kwasu waniliowego oraz zastosowanie estru 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowego kwasu waniliowego
B1 (11) 229904
(41) 2016 07 18
(51) C07C 67/03 (2006.01)
C08F 8/50 (2006.01)
C08F 8/14 (2006.01)
(21) 410898
(22) 2015 01 08
(72) SOBOTA PIOTR, Wrocław (PL); PETRUS RAFAŁ,
Bystrzyca Kłodzka (PL); BYKOWSKI DOMINIK JERZY, Wrocław (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania estrów kwasu mlekowego i mleczanomlekowego w reakcji alkoholizy poliestru alifatycznego
B1 (11) 230034
(41) 2017 06 19
(51) C07C 209/12 (2006.01)
C07C 229/22 (2006.01)
A01N 33/04 (2006.01)
(21) 415210
(22) 2015 12 09
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); CZERNIAK KAMIL, Sompolno (PL); PRACZYK
TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(54) Sposób otrzymywania amoniowych cieczy jonowych z kationem pochodnym betainy i anionem nonanianowym oraz ich zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 229997
(41) 2016 12 05
(51) C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
(21) 412559
(22) 2015 06 01
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); ŁĘGOSZ BARTOSZ, Szamotuły (PL);
KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Amoniowe ciecze jonowe z anionem pochodzenia naturalnego
i sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe

Nr 9/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 230032
(41) 2017 06 05
(51) C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 59/105 (2006.01)
(21) 415067
(22) 2015 12 01
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); ŁĘGOSZ BARTOSZ, Szamotuły (PL);
SZNAJDROWSKA AGATA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Czwartorzędowe glukoniany dialkilodimetyloamoniowe sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki powierzchniowo czynne
B1 (11) 229878
(41) 2016 06 06
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 59/08 (2006.01)
(21) 410264
(22) 2014 11 26
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KURZAWSKI AGNIESZKA,
Poznań (PL); MAJCHRZAK DOMINIKA, Swarzędz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Alkoksymetylodi(2-hydroksyetylo)metyloamoniowe ciecze
jonowe z anionem mleczanowym oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 229879
(41) 2016 10 24
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
(21) 412058
(22) 2015 04 20
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KĘDZIA ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL);
KULIGOWSKI JAN, Wielka Nieszawka (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Środek dezynfekcyjno-myjący zawierający ciecze jonowe z kationem benzetoniowym, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie jako środek bakteriobójczy
B1 (11) 230099
(41) 2017 01 30
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C11D 1/62 (2006.01)
(21) 413162
(22) 2015 07 16
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KĘDZIA ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe amoniowe ciecze jonowe zawierające kation dimetylododecylo(karboksymetylo)amoniowy, sposób ich otrzymywania
i zastosowanie jako środki dezynfekcyjne
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ich otrzymywania oraz zastosowanie jako rozpuszczalnik glutenu
dla przemysłu spożywczego
B1 (11) 230039
(41) 2017 09 11
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C11D 1/90 (2006.01)
(21) 416320
(22) 2016 02 29
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); BARTOSZEWSKA ZUZANNA,
Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)
etylo]dimetyloamoniowym i anionem mrówczanowym oraz sposób
ich otrzymywania
B1 (11) 230166
(41) 2017 10 23
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 229/04 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 416854
(22) 2016 04 18
(72) OSSOWICZ PAULA, Szczecin (PL); ROZWADOWSKI ZBIGNIEW,
Szczecin (PL); JANUS EWA, Goleniów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kationowe związki powierzchniowo czynne w postaci soli aminokwasu i sposób wytwarzania kationowych związków powierzchniowo czynnych w postaci soli aminokwasu
B1 (11) 229938
(41) 2017 02 27
(51) C07C 335/08 (2006.01)
C07C 335/16 (2006.01)
(21) 418001
(22) 2016 07 19
(72) ZIELIŃSKA-BŁAJET MARIOLA, Kiełczów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne tiomoczniki, pochodne monoterpenowego aldehydu
oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 229875
(41) 2015 05 25
(51) C07D 213/55 (2006.01)
(21) 408592
(22) 2014 06 17
(72) GAWDZIK BARBARA, Zagnańsk (PL); WZOREK ALICJA, Wilków (PL);
MARCINKOWSKA MAGDALENA, Kielce (PL); KULA JÓZEF, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Nowy γ,δ-nienasycony ester o zapachu jabłkowym i sposób
jego otrzymywania

B1 (11) 230028
(41) 2017 04 24
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
(21) 414350
(22) 2015 10 13
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); CZERNIAK KAMIL, Sompolno (PL);
RZEMIENIECKI TOMASZ, Szczecinek (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe amoniowe ciecze jonowe zawierające kation [2-(metakryloiloksy)etylo]-trimetyloamoniowy oraz anion organiczny, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako rozpuszczalnik celulozy

B1 (11) 229884
(41) 2016 07 18
(51) C07D 213/76 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
C09B 43/18 (2006.01)
(21) 415662
(22) 2015 12 30
(72) ZIELIŃSKA SONIA, Siechnice (PL); ORTYL EWELINA, Wrocław (PL);
PIGŁOWSKI JACEK, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Monomer 2-metyloprop-2-enian 2-[N-metylo-4-[(E)-[4-(2-pirydylosulfamoilo)fenylo]azo]anilino]etylu i sposób jego otrzymywania

B1 (11) 230029
(41) 2017 04 24
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
(21) 414351
(22) 2015 10 13
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); CZERNIAK KAMIL, Sompolno (PL);
RZEMIENIECKI TOMASZ, Szczecinek (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe amoniowe ciecze jonowe zawierające kation [2-(akryloiloksy)etylo]trimetyloamoniowy oraz anion organiczny, sposób

B1 (11) 229885
(41) 2016 07 18
(51) C07D 213/76 (2006.01)
C09B 29/09 (2006.01)
C09B 29/036 (2006.01)
(21) 415663
(22) 2015 12 30
(72) ZIELIŃSKA SONIA, Siechnice (PL); ORTYL EWELINA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Barwniki 4-[(E)-fenyloazo]-N-(2-pirydylo)benzenosulfonamidowe i sposób ich otrzymywania
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 229929
(41) 2017 08 28
(51) C07D 233/60 (2006.01)
C07C 61/29 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
A01N 45/02 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(21) 416216
(22) 2016 02 22
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); ŁĘGOSZ BARTOSZ,
Szamotuły (PL); KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL);
CZURYSZKIEWICZ DARIA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Czwartorzędowe abietyniany1-alkilo-3-metyloimidazoliowe,
sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe szkodników magazynowych
B1 (11) 230179
(41) 2006 02 06
(51) C07D 235/04 (2006.01)
C07D 235/06 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 405/04 (2006.01)
C07D 411/04 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
C07D 417/04 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
(21) 377628
(22) 2003 03 13
(30) 60/364,007
2002 03 13
US
(86) 2003 03 13
PCT/US03/07864
(87) 2003 09 25
WO03/077914
(72) WALLACE ELI M., Lyons (US); LYSSIKATOS JOSEPH P.,
Piedmont (US); HURLEY BRIAN T., Boulder (US); MARLOW ALLISON
L., Boulder (US)
(73) ARRAY BIOPHARMA, INC., Boulder (US); AstraZeneca AB,
Södertälje (SE)
(54) N3 Alkilowane pochodne benzoimidazolu, kompozycja je zawierająca oraz ich zastosowanie do wytwarzania leku do leczenia
zaburzeń hiperproliferacyjnych
B1 (11) 230024
(41) 2016 06 20
(51) C07D 239/54 (2006.01)
(21) 410527
(22) 2014 12 12
(72) CHMIEL-SZUKIEWICZ ELŻBIETA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1,3-bis(2-hydroksyetylo)uracylu
B1 (11) 229881
(41) 2017 01 30
(51) C07D 295/037 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 413163
(22) 2015 07 16
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); SKRZYPCZAK GRZEGORZ, Przeźmierowo (PL);
BIEDZIAK AGNIESZKA, Wronki (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe piperydyniowe ciecze jonowe z anionem 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionianowym oraz sposób ich wytwarzania i zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 230165
(51) C07D 301/12 (2006.01)

(41) 2017 08 16
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C07D 303/02 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
(21) 416101
(22) 2016 02 12
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); WALASEK MARIKA,
Białogard (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania eteru diglicydolowego
B1 (11) 230156
(41) 2015 01 19
(51) C07D 307/34 (2006.01)
(21) 407272
(22) 2014 02 20
(72) GAWDZIK BARBARA, Zagnańsk (PL); WZOREK ALICJA,
Wilków (PL); URBANIAK MARIUSZ, Małogoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Nowy nienasycony ester o zapachu malinowym i sposób jego
otrzymywania
B1 (11) 230060
(41) 2017 01 02
(51) C07D 403/04 (2006.01)
C07D 405/04 (2006.01)
C07D 209/04 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61K 31/34 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 412818
(22) 2015 06 23
(72) DUBIN GRZEGORZ, Kraków (PL); WRONA EWA,
Kraków (PL); HOLAK TAD, Kraków (PL); TWARDA ALEKSANDRA,
Łódź (PL); KRZYSZTOF ŻAK, Kraków (PL); TOMALA MARCIN,
Kraków (PL); GRUDNIK PRZEMYSŁAW, Kraków (PL); MUSIELAK
BOGDAN, Bielsko-Biała (PL); KUBICA KATARZYNA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Inhibitor oddziaływania MDM2/MDMX-p53, jego kompozycja
farmaceutyczna i zastosowanie
B1 (11) 229917
(41) 2016 03 14
(51) C07D 409/14 (2006.01)
C08F 34/04 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C12N 15/00 (2006.01)
C12Q 1/68 (2018.01)
(21) 409328
(22) 2014 08 29
(72) BARTOŁD KATARZYNA, Maków Mazowiecki (PL);
PIETRZYK-LE AGNIESZKA, Warszawa (PL); TAN-PHAT HUYNH,
Warszawa (PL); ISKIERKO ZOFIA, Warszawa (PL); NOWORYTA
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); SOSNOWSKA MARTA, Warszawa (PL);
LISOWSKI WOJCIECH, 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) 1-Tyminooctan 4-(di-2,2’-bitien-5-ylometylo)fenylu i sposób
jego wytwarzania, warstwa przewodzącego polimeru wdrukowywanego molekularnie z zastosowaniem pochodnych tiofenu i sposób
jej wytworzenia oraz jej zastosowanie do selektywnego wykrywania
i oznaczania oligonukleotydu TATAAA
B1 (11) 229939
(41) 2017 02 27
(51) C07D 453/04 (2006.01)
C07C 335/06 (2006.01)
(21) 418002
(22) 2016 07 19

Nr 9/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) ZIELIŃSKA-BŁAJET MARIOLA, Kiełczów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) N-{[(1S,2R,3S,5R)-6,6-dimetylo-3-(fenylosulfanylo)bicyklo[3.1.1]
hept-2-ylo)]metylo}-N’-[(8S,9S)-6’-metoksycinchonan-9-ylo]tiomocznik oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229936
(41) 2017 03 27
(51) C07D 455/02 (2006.01)
(21) 414008
(22) 2015 09 15
(72) ROWICKI TOMASZ, Warszawa (PL); MALINOWSKI MACIEJ,
Suwałki (PL); GUZIK PATRYCJA, Kruszew (PL); SAS WOJCIECH,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Nowe pochodne chinolizydyny i sposób otrzymywania nowych
pochodnych chinolizydyny
B1 (11) 230171
(41) 2017 01 16
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(21) 413083
(22) 2015 07 10
(72) MATCZAK RAFAŁ, Słomczyn (PL); GRZYBOWSKI MAREK,
Szczecin (PL); GRYKO DANIEL, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowe emitery światła turkusowego i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 229956
(41) 2017 02 27
(51) C07F 1/08 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07C 39/27 (2006.01)
(21) 417572
(22) 2016 06 14
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); GĄGOR ANNA,
Wrocław (PL); TOKAR JADWIGA, Krowiarki (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu dihydrat ((2S)-2-amino-3-(4-hydroksy-3,5-dijodofenylo)-propano)chloro(1,10-fenantrolina)miedź(II)
i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 229950
(41) 2017 02 13
(51) C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/12 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C08G 77/06 (2006.01)
(21) 413482
(22) 2015 08 10
(72) MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL); MACIEJEWSKI
HIERONIM, Poznań (PL); SMULSKA-OCZKOWICZ GRAŻYNA,
Tarnów (PL); OCZKOWICZ STANISŁAW, Tarnów (PL); TYRKA
MARCIN, Tarnów (PL); DZIEKAN MICHAŁ, Tarnów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE UNISIL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Sposób otrzymywania oktakis (3-chloropropylo) oktasilseskwioksanu
B1 (11) 230002
(41) 2017 02 27
(51) C07F 9/09 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 413517
(22) 2015 08 14
(72) BORYCZKA STANISŁAW, Sosnowiec (PL); CHROBAK ELWIRA,
Katowice (PL); SZYMURA AGNIESZKA, Czerwionka (PL); LATOCHA
MAŁGORZATA, Katowice (PL); KADELA MONIKA, Katowice (PL);
BĘBENEK EWA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
Katowice (PL)
(54) Acetylenowe pochodne 30-fosforanu betuliny o działaniu przeciwnowotworowym, sposób ich wytwarzania i zastosowanie
B1 (11) 230174
(51) C08G 18/08 (2006.01)

(41) 2017 04 10
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C08J 9/35 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
(21) 414291
(22) 2015 10 06
(72) PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); BANACH MARCIN,
Górka Stogniowska (PL); STAROŃ ANITA, Kraków (PL); STAROŃ
PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania pianki poliuretanowej zawierającej nanocząstki metali
B1 (11) 230172
(41) 2017 01 16
(51) C08G 18/48 (2006.01)
C08G 18/50 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 5/55 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
(21) 413109
(22) 2015 07 13
(72) OLEKSY MARIUSZ, Rzeszów (PL); HENECZKOWSKI MACIEJ,
Rzeszów (PL); CZECH-POLAK JUSTYNA, Rzeszów (PL); CIESIELCZYK
FILIP, Kruszewnia (PL); JESIONOWSKI TEOFIL, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Odporna na płomień sztywna pianka poliuretanowa i sposób
jej otrzymywania
B1 (11) 229946
(41) 2016 03 14
(51) C08G 65/12 (2006.01)
C08G 65/02 (2006.01)
(21) 409478
(22) 2014 09 12
(72) GROBELNY ZBIGNIEW, Katowice (PL); SWINAREW ANDRZEJ,
Mysłowice (PL); JUREK-SULIGA JUSTYNA, Chrzanów (PL);
SKRZECZYNA KINGA, Psary-Kąty (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania polietero-dioli
B1 (11) 229964
(41) 2016 09 26
(51) C08G 65/44 (2006.01)
C08G 65/38 (2006.01)
(21) 411642
(22) 2015 03 18
(72) WIELGOSZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); JEZIÓRSKA REGINA,
Warszawa (PL); STASIŃSKI JANUSZ, Warszawa (PL); FIRLIK
SEBASTIAN, Mszczonów (PL); KRUZEL ANGELIKA, Staszów (PL);
PAWŁOWSKI SŁAWOMIR, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o dużym ciężarze
cząsteczkowym
B1 (11) 229948
(41) 2016 02 29
(51) C08G 79/04 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
(21) 412571
(22) 2015 06 08
(72) SOROKA MIROSŁAW, Wrocław (PL); HENDRYS ANDRZEJ,
Trzcinica (PL); SOBCZAK IWONA, Ostrów Wielkopolski (PL);
WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne poliamfolity pochodne kwasu dimetylofosfinowego,
polialkilenopoliamin i 1,2-diaminocykloheksanu oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 229901
(51) C08J 11/08 (2006.01)
(21) 409975

(41) 2016 05 09
(22) 2014 10 29
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(72) BOGACKA IZABELLA, Warszawa (PL); LEWANDOWSKI
STANISŁAW, Warszawa (PL); SZCZYTOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) LABORATORIUM CZYSTYCH TECHNOLOGII ACREN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób odzysku gumy i drutu z odpadowych opon samochodowych
B1 (11) 230175
(41) 2017 04 24
(51) C08L 5/08 (2006.01)
C08K 5/3415 (2006.01)
C08K 5/3417 (2006.01)
(21) 414438
(22) 2015 10 20
(72) GMUREK MARTA, Łódź (PL); FOSZPAŃCZYK MAGDALENA,
Pabianice (PL); OLAK-KUCHARCZYK MAGDALENA, Wola GałeckaJanki (PL); MODRZEJEWSKA ZOFIA, Łódź (PL); LEDAKOWICZ
STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania nośników chitozanowych z zaimmobilizowanymi fotosensybilizatorami
B1 (11) 229962
(41) 2014 10 13
(51) C08L 63/00 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 403419
(22) 2013 04 03
(72) MAJKA TOMASZ, Kraków (PL); MAJKA MARCIN, Tarnów (PL)
(73) MAJKA TOMASZ, Kraków (PL); MAJKA MARCIN, Tarnów (PL)
(54) Sposób wytwarzania blendy polimerowej żywicy epoksydowej
z kompozytem poliamid-6/montmorylonit
B1 (11) 229965
(41) 2016 10 10
(51) C08L 63/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 411922
(22) 2015 04 08
(72) KRZYŻEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); KOZAKIEWICZ JANUSZ,
Warszawa (PL); TRZASKOWSKA JOANNA, Warszawa (PL); OFAT
IZABELA, Radom (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób modyfikacji żywic epoksydowych i kompozycje epoksydowe o podwyższonej udarności
B1 (11) 230104
(41) 2017 07 03
(51) C08L 63/00 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
B29C 70/02 (2006.01)
(21) 415446
(22) 2015 12 22
(72) CZECH-POLAK JUSTYNA, Rzeszów (PL); OLIWA RAFAŁ,
Rzeszów (PL); OLEKSY MARIUSZ, Rzeszów (PL); HENECZKOWSKI
MACIEJ, Rzeszów (PL); CIEPLAK MARIUSZ, Tropie (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania prepregów epoksydowych zbrojonych
włóknem szklanym lub węglowym oraz laminator do jego realizacji
B1 (11) 230008
(41) 2017 08 16
(51) C09J 1/00 (2006.01)
C09J 4/04 (2006.01)
A41G 5/02 (2006.01)
(21) 416092
(22) 2016 02 11
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); BEDNARCZYK
PAULINA, Szczecin (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Klej do sztucznych rzęs na bazie cyjanoakrylanów
B1 (11) 230066
(51) C09K 5/04 (2006.01)

(41) 2016 01 18

Nr 9/2018

(21) 408885
(22) 2014 07 16
(72) ADI JACOB, Ciudad de Panamá (PA)
(73) EKO INNOVATIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja czynnika chłodniczego oraz jej zastosowanie
B1 (11) 230077
(41) 2013 12 09
(51) C09K 11/02 (2006.01)
C09K 11/08 (2006.01)
(21) 399409
(22) 2012 06 04
(72) FIDELUS JANUSZ, Mucharz (PL); PIRAMIDOWICZ RYSZARD,
Warszawa (PL); ANDERS KRZYSZTOF, Warszawa (PL); JUSZA ANNA,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Kompozyt luminescencyjny na bazie PDMS i sposób wytwarzania kompozytu luminescencyjnego na bazie PDMS
B1 (11) 230115
(41) 2017 06 19
(51) C09K 11/78 (2006.01)
C07F 5/00 (2006.01)
C30B 29/54 (2006.01)
C30B 7/00 (2006.01)
(21) 415140
(22) 2015 12 08
(72) CYBIŃSKA JOANNA, Wrocław (PL); WILK-KOZUBEK
MAGDALENA, Długomiłowice (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Kryształ europu(III) z benzoesanem tetrabutyloamoniowym
oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 230121
(41) 2015 12 21
(51) C09K 11/80 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
(21) 408594
(22) 2014 06 17
(72) SOLARZ PIOTR PAWEŁ, Wrocław (PL); LISIECKI RADOSŁAW
PAWEŁ, Wrocław (PL); RYBA-ROMANOWSKI WITOLD, Wrocław (PL);
WATRAS ADAM, Wrocław (PL); BERKOWSKI MAREK, Warszawa (PL);
GŁOWACKI MICHAŁ MARCIN, Głosków (PL); MACALIK BOGUSŁAW
JANUSZ, Wrocław (PL); DEREŃ PRZEMYSŁAW JACEK, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Materiał czynny do wytwarzania luminoforów oraz jego zastosowanie
B1 (11) 229882
(41) 2017 02 27
(51) C09K 17/40 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 413584
(22) 2015 08 18
(72) RUSEK PIOTR, Stary Pożóg (PL); GLUZIŃSKA JOANNA,
Chorzów (PL); PASZEK ANDRZEJ, Gliwice (PL); IGRAS JANUSZ,
Puławy (PL); SAS JÓZEF, Puławy (PL); POKOJSKI ZENON,
Sulejówek (PL); SPŁAWIEC AGNIESZKA, Puławy (PL);
SCHIMMELPFENNIG LECH, Puławy (PL); STEFANIAK GRZEGORZ,
Puławy (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL); INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL); UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W LUBLINIE, Lublin (PL); KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Niemce (PL)
(54) Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości
gleby
B1 (11) 230003
(51) C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)

(41) 2017 04 10

Nr 9/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

3349

(21) 414193
(22) 2015 09 28
(72) ŻAKOWICZ ALEKSANDER, Poczesna (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); EUROPOL
CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rudniki (PL)
(54) Stabilizator gruntów oraz sposób stabilizacji gruntów

(86) 2010 11 19
PCT/CN10/01858
(87) 2011 05 26
WO11/060620
(72) LI GONGMIN, Tangshan (CN)
(73) LI GONGMIN, Tangshan (CN)
(54) Zintegrowana aparatura susząca i sortująca na sucho do wzbogacania surowego węgla oraz sposób wzbogacania węgla

B1 (11) 230035
(41) 2017 07 31
(51) C09K 21/04 (2006.01)
C09K 21/06 (2006.01)
C09K 21/10 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08F 10/06 (2006.01)
(21) 415886
(22) 2016 01 22
(72) JANKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL); KIJOWSKA DOROTA,
Wola Gołkowska (PL); LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL);
GÓRECKA EWA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania antypirenu do tworzyw sztucznych oraz
kompozycje polipropylenowe o ograniczonej palności

B1 (11) 229999
(41) 2016 05 23
(51) C10L 5/14 (2006.01)
(21) 410150
(22) 2014 11 14
(72) OLMA ROMAN, Dębowiec (PL); OLMA TOMASZ,
Dębowiec (PL); KOWALSKI ZYGMUNT, Cieszyn (PL); BANACH
MARCIN, Górka Stogniowska (PL); STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL);
WOJTKÓW ARTUR, Strumień (PL)
(73) POWER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(54) Sposób otrzymywania peletowanego paliwa węglowego

B1 (11) 229947
(41) 2016 06 06
(51) C10L 1/02 (2006.01)
(21) 410279
(22) 2014 11 27
(72) STĘPIEŃ ANDRZEJ, Radom (PL); KARAŚ JOANNA, Wsoła (PL);
ROSIŃSKI MARIAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Kompozycja paliwowa i sposób wytwarzania kompozycji paliwowej
B1 (11) 230015
(41) 2015 04 27
(51) C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
(21) 405712
(22) 2013 10 21
(72) STANIK WINICJUSZ, Kraków (PL); KEMPIŃSKI ROMAN,
Płock (PL); PAĆKOWSKI ZBIGNIEW, Płock (PL); URZĘDOWSKA
WIESŁAWA, Kraków (PL); STĘPIEŃ ZBIGNIEW, Kraków (PL);
ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); KONIECZNY RAFAŁ, Kraków (PL);
LUBOWICZ JAN, Kraków (PL); SIKORA KATARZYNA, Kraków (PL);
JANECZEK MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Wielofunkcyjny dodatek detergentowo-dyspergujący do energooszczędnych olejów napędowych
B1 (11) 230019
(41) 2015 08 03
(51) C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
(21) 406924
(22) 2014 01 24
(72) STANIK WINICJUSZ, Kraków (PL); ŻAK GRAŻYNA,
Brzączowice (PL); SIKORA KATARZYNA, Kraków (PL); KONIECZNY
RAFAŁ, Kraków (PL); JANECZEK MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Uniwersalny dodatek detergentowo-dyspergujący do energooszczędnych olejów napędowych
B1 (11) 230124
(51) C10L 5/02 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
C10L 9/08 (2006.01)
(21) 400390
(30) 200910223760.8

(41) 2013 01 21

(22) 2010 11 19
2009 11 19

CN

B1 (11) 229877
(41) 2016 05 23
(51) C10M 105/14 (2006.01)
(21) 410193
(22) 2014 11 20
(72) URBAŃSKI ANDRZEJ, Radom (PL); ROGOŚ ELŻBIETA, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Koncentrat chłodziwa syntetycznego na bazie gliceryny destylowanej lub farmaceutycznej
B1 (11) 230023
(41) 2016 06 20
(51) C10M 107/34 (2006.01)
(21) 410487
(22) 2014 12 10
(72) URBAŃSKI ANDRZEJ, Radom (PL); ROGOŚ ELŻBIETA, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Koncentrat chłodziwa syntetycznego na bazie oksyetylatu gliceryny technicznej o liczbie moli tlenku etylenu n=10
B1 (11) 229935
(41) 2016 06 06
(51) C10M 107/50 (2006.01)
(21) 410415
(22) 2014 12 05
(72) DRABIK JOLANTA, Radom (PL); KOZDRACH RAFAŁ, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Wysokospecjalistyczny smar plastyczny zwłaszcza do maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego
B1 (11) 230173
(41) 2016 04 25
(51) C11D 10/02 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 3/20 (2006.01)
(21) 413173
(22) 2015 07 17
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Płyn do mycia i pielęgnacji podłóg
B1 (11) 229874
(41) 2015 10 12
(51) C12M 3/00 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
(21) 407694
(22) 2014 03 28
(72) KRZEMIENIEWSKI MIROSŁAW, Olsztyn (PL); DĘBOWSKI
MARCIN, Olsztyn (PL); ZIELIŃSKI MARCIN, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Fotobioreaktor do biosekwestracji CO2 z unieruchomioną biomasą glonów lub sinic
B1 (11) 230109
(51) C12Q 1/54 (2006.01)

(41) 2018 01 03
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A61B 5/157 (2006.01)
A61B 5/145 (2006.01)
G01N 27/414 (2006.01)
(21) 417818
(22) 2016 07 01
(72) KACZMARSKI JAKUB, Warszawa (PL); BORYSIEWICZ MICHAŁ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Układ do monitorowania poziomu glukozy w organizmie człowieka oraz sposób wykonania elementu czujnikowego tego układu
B1 (11) 230177
(41) 2017 08 28
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
C07H 21/04 (2006.01)
(21) 416192
(22) 2016 02 19
(72) MILCZARSKI PAWEŁ, Przecław (PL); STOJAŁOWSKI STEFAN,
Szczecin (PL); MOLIK KATARZYNA, Szczecin (PL); PAWŁOWSKA
EDYTA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu
karłowatości Dw3 w roślinach żyta i sposób wykrywania obecności
genu karłowatości Dw3 w roślinach żyta
B1 (11) 229937
(41) 2017 07 03
(51) C23F 11/12 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/00 (2006.01)
(21) 415433
(22) 2015 12 29
(72) SZUBERT KAROL, Rybno Wielkie (PL); KARASIEWICZ
JOANNA, Komorniki (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL);
WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW, Koziegłowy (PL); LOTA GRZEGORZ,
Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Środek do ochrony antykorozyjnej
B1 (11) 230079
(41) 2015 08 03
(51) C25D 15/00 (2006.01)
C25D 13/02 (2006.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
G01N 27/30 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 406915
(22) 2014 01 23
(72) CELEBAŃSKA ANNA, Kielce (PL); LEŚNIEWSKI ADAM,
Warszawa (PL); OPAŁŁO MARCIN, Warszawa (PL);
NIEDZIÓŁKA-JÖNSSON JOANNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób przygotowania elektrody węglowej, elektroda otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do oznaczania tiocholiny
B1 (11) 229898
(41) 2014 01 07
(51) D21F 1/00 (2006.01)
D21F 5/00 (2006.01)
D21F 7/00 (2006.01)
D21F 9/00 (2006.01)
(21) 399801
(22) 2012 07 04
(30) 10-2011-74999
2011 07 28
KP
(72) PARK SUOOK YOUNG, Paju-Si (KR)
(73) PARK SUOOK YOUNG, Paju-si (KR)
(54) Urządzenie recyklingowe do wytwarzania masy papierowej
z papieru przekładkowego szklanych podłoży
B1 (11) 230080
(51) E01B 19/00 (2006.01)
E01C 9/04 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)

(41) 2015 11 09
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(21) 408139
(22) 2014 05 08
(72) SOKOŁOWSKI RYSZARD, Rumia (PL); ŻYLIŃSKI KAZIMIERZ,
Rumia (PL)
(73) SOKOŁOWSKI RYSZARD ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
TOREX, Rumia (PL)
(54) Modułowy przejazd kolejowo-drogowy oraz uszczelnienie torowiska, zwłaszcza dla warunków przeładunku płynów agresywnych
dla środowiska naturalnego w terminalach przeładunkowych
B1 (11) 230090
(41) 2018 03 26
(51) E01H 1/12 (2006.01)
(21) 418753
(22) 2016 09 19
(72) BOTT JAN, Leszno (PL)
(73) BOTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno (PL)
(54) Zespół połączeniowy
B1 (11) 229931
(41) 2014 12 22
(51) E02D 17/20 (2006.01)
E02B 3/02 (2006.01)
(21) 407760
(22) 2014 03 31
(30) PUV č. 114-2013
2013 06 20
SK
(72) VAL’O ŠTEFAN, Nižný Klatov (SK)
(73) VAL’O ŠTEFAN, Nižný Klatov (SK)
(54) System regulacji poziomu wody podziemnej
B1 (11) 229932
(41) 2014 12 08
(51) E02D 17/20 (2006.01)
E02B 3/02 (2006.01)
(21) 407761
(22) 2014 03 31
(30) PUV č. 100-2013
2013 06 04
SK
(72) VAL’O ŠTEFAN, Nižný Klatov (SK)
(73) VAL’O ŠTEFAN, Nižný Klatov (SK)
(54) System zatrzymywania odpływu wód deszczowych i poprawy
stanu utwardzonej gleby na zboczu
B1 (11) 230160
(41) 2018 02 12
(51) E03B 3/02 (2006.01)
E03B 11/02 (2006.01)
E03B 3/03 (2006.01)
(21) 418248
(22) 2016 08 08
(72) PAWLUŚ MACIEJ, Jasło (PL); TRZNADEL KAZIMIERZ,
Dębowiec (PL)
(73) PPHU GAMART SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Urządzenie do napełniania zbiornika wodą deszczową
B1 (11) 229910
(41) 2016 01 18
(51) E03B 3/24 (2006.01)
E03B 3/18 (2006.01)
E03B 3/20 (2006.01)
E03B 3/22 (2006.01)
(21) 408904
(22) 2014 07 17
(72) RUDLICKI TOMASZ, Brójce (PL)
(73) RUDLICKI TOMASZ, Brójce (PL)
(54) Filtr studzienny
B1 (11) 229872
(41) 2015 09 14
(51) E04B 1/12 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
(21) 407442
(22) 2014 03 07
(72) WRZOSEK SŁAWOMIR, Leszno (PL)
(73) WRZOSEK SŁAWOMIR PLASTAL, Leszno (PL)
(54) Sposób budowy obiektów budowlanych i zestaw paneli budowlanych
B1 (11) 229871
(51) E04B 1/70 (2006.01)

(41) 2015 05 25
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C04B 28/26 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
(21) 406017
(22) 2013 11 12
(72) OSIECKI STANISŁAW, Opole (PL)
(73) OSIECKI STANISŁAW ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH,
Opole (PL)
(54) Komponent do osuszania murów
B1 (11) 230119
(41) 2015 06 08
(51) E04C 2/284 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
B29C 44/12 (2006.01)
(21) 406346
(22) 2013 12 03
(72) GALUS WIESŁAW, Warszawa (PL)
(73) EUTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Kompozytowy panel elewacyjno-termoizolacyjny, sposób jego
wytwarzania oraz zastosowanie kompozytowego panelu elewacyjno-termoizolacyjnego
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B1 (11) 229985
(41) 2017 03 13
(51) E05B 17/00 (2006.01)
E05B 67/38 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
(21) 418066
(22) 2016 07 22
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania trwałości kłódek bębenkowych
B1 (11) 229928
(41) 2017 08 28
(51) E05B 21/00 (2006.01)
E05B 25/02 (2006.01)
E05B 19/26 (2006.01)
(21) 416168
(22) 2016 02 17
(72) GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk (PL)
(73) GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk (PL)
(54) Zespół zamka zapadkowego z kluczem

B1 (11) 230097
(41) 2016 11 07
(51) E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
(21) 412864
(22) 2015 04 27
(72) LUBICKI MAREK, Wrocław (PL)
(73) TERMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Środa Śląska (PL)
(54) Nadproże budowlane zbrojone

B1 (11) 229995
(41) 2017 10 23
(51) E05B 77/02 (2014.01)
(21) 416870
(22) 2016 04 15
(72) NOWAK ZYGMUNT, Krosno (PL)
(73) NOWAK INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(54) Sposób uwalniania osób uwięzionych w pojeździe po wystąpieniu sytuacji awaryjnej, zintegrowany system do realizacji tego
sposobu oraz sposób montażu siłownika do otwierania drzwi pojazdu

B1 (11) 230078
(41) 2015 04 13
(51) E04D 13/03 (2006.01)
(21) 405533
(22) 2013 10 03
(72) SIEDLARZ JÓZEF, Ptaszkowa (PL); MUCHA ŁUKASZ,
Grybów (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Wielofunkcyjny świetlik tunelowy

B1 (11) 230031
(41) 2017 05 22
(51) E05F 1/10 (2006.01)
F16F 3/00 (2006.01)
(21) 414825
(22) 2015 11 20
(72) GRUCA TOMASZ, Złockie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół sprężyn zamknięcia klapowego

B1 (11) 229966
(41) 2017 01 02
(51) E04F 21/16 (2006.01)
B44D 3/16 (2006.01)
B44C 7/02 (2006.01)
(21) 413914
(22) 2015 09 11
(72) LJAJIĆ MILAN, Rusocin (PL)
(73) LJAJIĆ MILAN FHU PARTNER, Rusocin (PL)
(54) Narzędzie ścierające i/lub zdzierające, zwłaszcza dla budownictwa

B1 (11) 230161
(41) 2018 02 26
(51) E06B 1/02 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 418351
(22) 2016 08 16
(72) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(73) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF,
Fabianów (PL)
(54) Rama izolacyjna okna

B1 (11) 230045
(41) 2017 09 11
(51) E04G 23/02 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C04B 14/00 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
(21) 417630
(22) 2016 06 20
(72) BOŁTRYK MICHAŁ, Sielachowskie (PL); PAWLUCZUK EDYTA,
Białystok (PL); STANKIEWICZ NATALIA, Krypno Wielkie (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Sposób zapewnienia trwałości konstrukcjom betonowym oraz
mieszanka betonowa w warstwie ochronnej
B1 (11) 230012
(41) 2014 04 28
(51) E04H 17/14 (2006.01)
(21) 401286
(22) 2012 10 19
(72) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(73) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(54) Przęsło ogrodzeniowe

B1 (11) 229916
(41) 2014 08 04
(51) E06B 1/70 (2006.01)
(21) 402608
(22) 2013 01 30
(72) CYWIŃSKI ZBIGNIEW, Suwałki (PL); SUSKI CZESŁAW,
Płociczno Tartak (PL)
(73) ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ CAL Z. CYWIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suwałki (PL)
(54) Termiczna osłona podproża (TOP)
B1 (11) 229979
(41) 2018 01 15
(51) E06B 3/00 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
B27K 3/08 (2006.01)
B27C 1/00 (2006.01)
(21) 417923
(22) 2016 07 11
(72) SŁOWIŃSKI MAREK, Słupca (PL)
(73) SŁOWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Słupca (PL)
(54) Sposób produkcji okna pasywnego i ciąg technologiczny
do produkcji okna pasywnego
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B1 (11) 230158
(41) 2018 02 12
(51) E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
(21) 418217
(22) 2016 08 04
(72) BERBEĆ LESZEK, Elbląg (PL)
(73) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne (PL)
(54) Sposób okleinowania drzwi materiałem ozdobnym laminowanym
B1 (11) 230159
(41) 2018 02 12
(51) E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
(21) 418218
(22) 2016 08 04
(72) BERBEĆ LESZEK, Elbląg (PL)
(73) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne (PL)
(54) Sposób wytwarzania drzwi pokrytych materiałem ozdobnym
laminowanym
B1 (11) 230101
(41) 2017 03 13
(51) E06B 3/44 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
A01K 1/00 (2006.01)
(21) 413797
(22) 2015 09 02
(72) MAŁECKI BOGDAN, Ludwinowo (PL)
(73) EKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzemieniewo (PL); MAŁECKI BOGDAN, Ludwinowo (PL)
(54) Zespół prowadzący drzwi przesuwnych, zwłaszcza boksu dla koni
B1 (11) 230086
(41) 2018 02 26
(51) E06B 7/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 418318
(22) 2016 08 12
(72) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL)
(73) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierz Osiedle (PL)
(54) Okno dachowe z nawiewnikiem
B1 (11) 229987
(41) 2016 07 18
(51) E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/262 (2006.01)
E06B 9/26 (2006.01)
(21) 410892
(22) 2015 01 08
(72) SZEWCZYK STANISŁAW, Michałów (PL); PIOTROWSKI JERZY,
Kielce (PL)
(73) DOTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Żaluzja pozioma ochronna
B1 (11) 230089
(41) 2018 03 12
(51) E06B 9/11 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 9/15 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
(21) 418604
(22) 2016 09 08
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ, Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Roleta zewnętrzna nadokienna
B1 (11) 230046
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)

(41) 2018 01 03

(21)
(72)
(73)
(54)
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E06B 9/34 (2006.01)
E06B 9/15 (2006.01)
417660
(22) 2016 06 21
KORUS MARIUSZ, Kielce (PL)
ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
Roletożaluzja

B1 (11) 230094
(41) 2013 11 25
(51) E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/72 (2006.01)
(21) 399264
(22) 2012 05 22
(72) JĘCZMYK TOMASZ, Nowy Sącz (PL); KASIŃSKI BOGUSŁAW,
Młynne (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół mocowania kasety, zwłaszcza dla rolety okna dachowego
B1 (11) 229919
(41) 2017 11 20
(51) E21C 35/24 (2006.01)
(21) 417098
(22) 2016 05 09
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); MAŁACHOWSKI
MARCIN, Siemianowice Śląskie (PL); FUJAREWICZ KRZYSZTOF,
Tychy (PL); SEDLACZEK JANUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Układ sterujący systemem kontroli zapylenia w wyrobiskach
górniczych
B1 (11) 230011
(41) 2014 02 17
(51) E21D 11/36 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
(21) 400281
(22) 2012 08 07
(72) CIEŚLIŃSKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL); JAMKA
KRZYSZTOF, Lubsza (PL); KLABIS LEONARD, Psary (PL); LUBOSIK
ZBIGNIEW, Siemianowice Śląskie (PL); MALESZA ANDRZEJ,
Bytom (PL); MASNY WOJCIECH, Katowice (PL); PAŁKA ZBIGNIEW,
Sosnowiec (PL); PRUSEK STANISŁAW, Wieszowa (PL); RAJWA
SYLWESTER, Ruda Śląska (PL); RĘBIELAK DARIUSZ, Bytom
(PL); ROTKEGEL MAREK, Katowice (PL); WOJTACHA MICHAŁ,
Świerklaniec (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL); FAMUR
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Zmechanizowana obudowa wlotu do wyrobiska ścianowego
B1 (11) 229951
(41) 2017 04 10
(51) E21D 21/00 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
(21) 414195
(22) 2015 09 28
(72) KISIELEWICZ MIECZYSŁAW, Lubin (PL); SOSNOWSKI
KRZYSZTOF, Lubin (PL)
(73) KISIELEWICZ MIECZYSŁAW LUB-MIEDŹ, Lubin (PL)
(54) Głowica kotwy rozprężnej
B1 (11) 229955
(41) 2017 12 18
(51) E21F 5/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
(21) 417478
(22) 2016 06 08
(72) DZIADEK MICHAŁ, Piekary Śląskie (PL); POLOK MACIEJ,
Katowice (PL)
(73) DMP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(54) Sposób wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego w filarze ochronnym i zrobach wyrobiska ścianowego

Nr 9/2018
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B1 (11) 230133
(41) 2016 09 26
(51) E21F 11/00 (2006.01)
A62B 31/00 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
(21) 411609
(22) 2015 03 16
(72) KUBIAK DARIUSZ, Legnica (PL); PROĆ WOJCIECH, Legnica (PL);
PROĆ JACEK, Legnica (PL); KOTOWICZ ZDZISŁAW, Legnica (PL);
KIERCUL KRZYSZTOF, Legnica (PL)
(73) KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice (PL)
(54) Górnicza kabina ochronna
B1 (11) 230157
(41) 2017 06 19
(51) E21F 17/18 (2006.01)
(21) 415148
(22) 2015 12 07
(72) HEYDUK ADAM, Katowice (PL); KORBAN ZYGMUNT,
Zbrosławice (PL); FILIPOWICZ KRZYSZTOF, Wojkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie sygnalizacji optycznej stanu zamknięcia zapory
dróg dojścia do wyrobiska kopalnianego
B1 (11) 230072
(41) 2016 02 29
(51) F02D 19/08 (2006.01)
F02D 41/30 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
(21) 409196
(22) 2014 08 18
(72) SZCZERBAL ANDRZEJ, Legionowo (PL); REWERS MARIOLA,
Poznań (PL)
(73) REWERS MARIOLA P.H.U. CARGAZ BIS, Poznań (PL);
SZCZERBAL ANDRZEJ, Legionowo (PL)
(54) Zespół do zdalnego sterowania samochodową instalacją gazową,
zamontowaną w pojazdach silnikowych o zapłonie samoczynnym
B1 (11) 230100
(41) 2016 11 07
(51) F03D 3/04 (2006.01)
(21) 412196
(22) 2015 04 30
(72) NOWAK EWA, Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) NOWAK EWA, Skarżysko-Kamienna (PL)
(54) Turbina wiatrowa turbo z dyfuzorem i strefą o stałym maksymalnym przepływie-oś pionowa
B1 (11) 229963
(41) 2016 06 20
(51) F03G 7/04 (2006.01)
F01K 17/06 (2006.01)
F25B 30/00 (2006.01)
(21) 410684
(22) 2014 12 19
(72) RESZEWSKI STEFAN BOŻYDAR, Wrocław (PL)
(73) RESZEWSKI STEFAN BOŻYDAR, Wrocław (PL)
(54) Sposób odzysku ciepła pary wodnej zawartej w powietrzu
B1 (11) 229972
(41) 2017 12 18
(51) F04D 29/18 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
(21) 421458
(22) 2017 04 28
(72) PLUTECKI WOJCIECH, Wrocław (PL); SZULC PRZEMYSŁAW,
Brzeg Dolny (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Wirnik pompy tarciowej odśrodkowej
B1 (11) 229886
(41) 2017 06 05
(51) F15B 15/08 (2006.01)
F15B 15/14 (2006.01)
(21) 417208
(22) 2016 05 13
(72) SIWULSKI TOMASZ, Legnica (PL); RADZIWANOWSKA
URSZULA, Jelenia Góra (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Siłownik hydrauliczny z układem blokującym swobodne przemieszczenie elementu roboczego siłownika
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B1 (11) 230128
(41) 2014 10 27
(51) F16B 2/18 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
(21) 403523
(22) 2013 04 13
(72) STUDNICKI DARIUSZ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(73) CORDIA PLUS A. D. STUDNICCY SPÓŁKA JAWNA,
Andrychów (PL)
(54) Łącznik zaciskowy do mebli modułowych
B1 (11) 229994
(41) 2017 07 17
(51) F16C 33/00 (2006.01)
B29C 70/34 (2006.01)
(21) 415740
(22) 2016 01 08
(72) KORZYŃSKI MIECZYSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania dwuskładnikowych warstw łożysk ślizgowych
B1 (11) 230102
(41) 2017 06 05
(51) F16F 9/12 (2006.01)
(21) 414970
(22) 2015 11 26
(72) HOLNICKI-SZULC JAN, Warszawa (PL); KNAP LECH,
Warszawa (PL); FARAJ RAMI, Warszawa (PL); SEŃKO JAROSŁAW,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); ADAPTRONICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Amortyzator śrubowo-rotacyjny
B1 (11) 229926
(41) 2017 06 05
(51) F16F 9/12 (2006.01)
F16F 7/01 (2006.01)
(21) 415131
(22) 2015 12 04
(72) HOLNICKI-SZULC JAN, Warszawa (PL); KNAP LECH,
Warszawa (PL); FARAJ RAMI, Warszawa (PL); SEŃKO JAROSŁAW,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); ADAPTRONICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Amortyzator śrubowy
B1 (11) 229980
(41) 2017 12 18
(51) F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 417621
(22) 2016 06 17
(72) DĄBROWSKI ANDRZEJ, Brzeście (PL); DROŻDŻOWSKI PIOTR,
Łysakówek (PL); MANIJAK PIOTR, Mielec (PL)
(73) ANDREX-DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Brzyście (PL)
(54) Uszczelnienie kompozytowe oraz dławnica armaturowa
z uszczelnieniem kompozytowym
B1 (11) 230120
(41) 2016 12 05
(51) F16J 15/28 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
(21) 412487
(22) 2015 05 26
(72) DUŹNIAK MIROSŁAW, Kozy (PL); KORCZYK ZBIGNIEW, Kozy (PL)
(73) ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy (PL)
(54) Zespół uszczelniający
B1 (11) 230071
(41) 2015 09 28
(51) F16J 15/34 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 407528
(22) 2014 03 14
(72) DOBOSZ ROMAN, Pisarzowice (PL); KOWALCZYK JAN
MIECZYSŁAW, Włocławek (PL)
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(73) DOBOSZ ROMAN, Pisarzowice (PL); PROMOT JM KOWALCZYK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Włocławek (PL)
(54) Pierścień ślizgowy uszczelnienia mechanicznego czołowego
bezstykowego

Nr 9/2018

(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego

B1 (11) 229981
(41) 2018 04 23
(51) F16K 15/00 (2006.01)
F16K 31/12 (2006.01)
(21) 419177
(22) 2016 10 20
(72) SETA ZBIGNIEW JAN, Radom (PL)
(73) SETA ZBIGNIEW JAN, Radom (PL)
(54) Zawór zwrotny sterowany czynnikiem roboczym

B1 (11) 230149
(41) 2018 04 23
(51) F17C 1/00 (2006.01)
(21) 419141
(22) 2016 10 17
(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Kompaktowe urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania
gazu ziemnego

B1 (11) 229895
(41) 2018 03 12
(51) F16K 31/04 (2006.01)
F16K 31/10 (2006.01)
(21) 418637
(22) 2016 09 09
(72) KACZMARCZYK MIECZYSŁAW, Świdnica (PL)
(73) SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinowice (PL)
(54) Elektrozawór gazowy z układem regulacji

B1 (11) 229960
(41) 2018 03 12
(51) F17C 1/06 (2006.01)
F17C 1/16 (2006.01)
(21) 422197
(22) 2017 07 13
(72) ILUK ARTUR, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania wysokociśnieniowych butli kompozytowych o zwiększonej wytrzymałości

B1 (11) 230131
(41) 2016 08 01
(51) F16L 5/04 (2006.01)
(21) 410998
(22) 2015 01 19
(72) HERMACH MAREK, Szczecin (PL); KNAST PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Wieloczęściowa wkładka zabezpieczająca z mieszanki gumowej
niepalnej

B1 (11) 230033
(41) 2017 06 05
(51) F21V 3/00 (2015.01)
F21W 101/08 (2006.01)
F21W 131/10 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
(21) 415127
(22) 2015 12 04
(72) TRZCIELIŃSKI GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) LED LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Klosz do oprawy oświetleniowej

B1 (11) 230110
(41) 2018 01 15
(51) F16L 11/00 (2006.01)
F16L 11/10 (2006.01)
(21) 417875
(22) 2016 07 07
(72) ŁAŃKO MATEUSZ, Cząstkowice (PL)
(73) KONGSBERG AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(54) Zespół elastycznego przewodu do przepływu płynów i sposób
kształtowania zespołu elastycznego przewodu do przepływu płynów
B1 (11) 229925
(41) 2017 06 05
(51) F16L 19/02 (2006.01)
F16L 19/08 (2006.01)
F16L 33/20 (2006.01)
(21) 414988
(22) 2015 11 27
(72) FUDAŁA STEFAN, Jaworzno (PL); FUDAŁA PIOTR, Kraków (PL)
(73) FUDAŁA STEFAN, Jaworzno (PL); FUDAŁA PIOTR, Kraków (PL)
(54) Złącze wtykowe
B1 (11) 230084
(41) 2017 12 18
(51) F16L 59/14 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
B29C 44/12 (2006.01)
(21) 417555
(22) 2016 06 13
(72) GÓRCZYŃSKI HENRYK, Międzyrzecz (PL); GÓRCZYŃSKI DARIUSZ,
Międzyrzecz (PL); GÓRCZYŃSKI TEODOR, Miedzyrzecz (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ
POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecz (PL)
(54) Sposób wytwarzania rur preizolowanych
B1 (11) 230148
(41) 2018 04 23
(51) F17C 1/00 (2006.01)
(21) 419140
(22) 2016 10 17
(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, Kraków (PL)

B1 (11) 230020
(41) 2016 02 15
(51) F22B 37/00 (2006.01)
(21) 409132
(22) 2014 08 08
(72) SZLĘK ANDRZEJ, Gliwice (PL); ADAMCZYK WOJCIECH,
Mikołów (PL); BIAŁECKI RYSZARD, Gliwice (PL); KLIMANEK ADAM,
Gliwice (PL); KOZOLUB PAWEŁ, Leśnica (PL); WĘCEL GABRIEL,
Czyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób modyfikacji kotłów wodnych i parowych
B1 (11) 230047
(41) 2018 01 15
(51) F23D 14/22 (2006.01)
F23D 17/00 (2006.01)
F23C 7/00 (2006.01)
(21) 417864
(22) 2016 07 06
(72) KAMIŃSKI DARIUSZ, Warszawa (PL); KLEIN MAREK, Gdańsk
(PL); HEDA ŁUKASZ, Gdańsk (PL)
(73) METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Palnik gazowy wysokotemperaturowy
B1 (11) 229998
(41) 2016 05 09
(51) F23G 7/00 (2006.01)
(21) 410030
(22) 2014 11 03
(72) KAŹMIERCZAK MAREK, Łódź (PL); GORZKA ZBIGNIEW,
Łódź (PL); DOROCZYŃSKI ANDRZEJ, Włocławek (PL); ŁĄCZKOWSKI
ANDRZEJ, Włocławek (PL); ŻARCZYŃSKI ANDRZEJ, Justynów (PL);
ZABOROWSKI MARCIN, Krzywiec (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA,
Włocławek (PL)
(54) Instalacja do termokatalitycznego unieszkodliwiania i utylizacji
odpadów organicznych, zwłaszcza zawierających organiczne związki chloru
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B1 (11) 229912
(41) 2017 03 27
(51) F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F23L 15/04 (2006.01)
F24D 3/18 (2006.01)
(21) 414095
(22) 2015 09 21
(72) OSTROWSKI PIOTR, Chorzów (PL); PRONOBIS MAREK,
Paniówki (PL); GRAMATYKA FRANCISZEK, Gliwice (PL); HAUSNER
JERZY, Katowice (PL); KALISZ SYLWESTER, Gliwice (PL); OSTROWSKI
ZIEMOWIT, Smolnica (PL); WEJKOWSKI ROBERT, Smolnica (PL)
(73) OSTROWSKI PIOTR, Chorzów (PL); PRONOBIS MAREK,
Paniówki (PL); GRAMATYKA FRANCISZEK, Gliwice (PL); HAUSNER
JERZY, Katowice (PL); KALISZ SYLWESTER, Gliwice (PL); OSTROWSKI
ZIEMOWIT, Smolnica (PL); WEJKOWSKI ROBERT, Smolnica (PL)
(54) Sposób intensyfikacji wykorzystania ciepła odzyskanego
w układach schładzania niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia
B1 (11) 229954
(41) 2017 07 17
(51) F24B 1/189 (2006.01)
(21) 415768
(22) 2016 01 12
(72) DARŁAK JÓZEF, Dębica (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54) Pokrętło zwłaszcza przepustnicy szybra
B1 (11) 229945
(41) 2017 08 28
(51) F24B 1/192 (2006.01)
(21) 416286
(22) 2016 02 26
(72) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(54) Przeszklone drzwi kominka
B1 (11) 230105
(41) 2017 09 11
(51) F24B 1/195 (2006.01)
(21) 416304
(22) 2016 02 29
(72) KAWIŃSKI MAREK, Orły (PL); ORŁOWICZ ALEKSANDER,
Rzeszów (PL)
(73) KAWIŃSKI MAREK ODLEWNIA KAW-MET, Orły (PL)
(54) Płytowy element wkładu kominkowego
B1 (11) 229957
(41) 2017 03 27
(51) F24D 19/10 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
(21) 417602
(22) 2016 06 16
(72) JAKÓBCZAK ANTONI, Lublin (PL); SIUTA-OLCHA ALICJA,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych
B1 (11) 230006
(41) 2017 06 05
(51) F24F 13/12 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24F 13/18 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
(21) 415052
(22) 2015 12 01
(72) ĆWIKILEWICZ MAREK, Kraków (PL); DZIEŻA KRZYSZTOF,
Kraków (PL); ĆWIKILEWICZ PIOTR, Kraków (PL)
(73) ĆWIKILEWICZ MAREK BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL);
DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(54) Nawiewnik powietrza
B1 (11) 230126
(51) F24F 13/30 (2006.01)

(41) 2016 05 23
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F24F 12/00 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
(21) 412283
(22) 2015 05 09
(30) A201412256
2014 11 14
UA
(72) KLAPISZOWSKYJ OLEKSANDR STANISŁAWOWICZ, Kijów (UA);
CJOMIK ANATOLIJ MICHAIŁOWICZ, Kijów (UA)
(73) PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VENTYLATSIJNI
SYSTEMY, Kijów (UA)
(54) Zestaw płytkowego wymiennika ciepła
B1 (11) 230005
(41) 2017 05 22
(51) F24H 1/36 (2006.01)
F24H 3/08 (2006.01)
F23K 1/04 (2006.01)
(21) 414789
(22) 2015 11 14
(72) WARDAS JAROSŁAW, Londyn (GB)
(73) WARDAS JAROSŁAW IDEA4U LTD, Londyn (GB)
(54) Zespół wymiennika ciepła urządzenia grzewczego
B1 (11) 229923
(41) 2017 02 13
(51) F24H 3/08 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
(21) 413345
(22) 2015 07 30
(72) ŁOPATA STANISŁAW, Kraków (PL); OCŁOŃ PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Wymiennik ciepła
B1 (11) 229888
(41) 2017 03 27
(51) F24H 9/12 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F28D 1/02 (2006.01)
(21) 417597
(22) 2016 06 16
(72) JAKÓBCZAK ANTONI, Lublin (PL); SIUTA-OLCHA ALICJA,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz
grzejnik dla tego układu
B1 (11) 229889
(41) 2017 03 27
(51) F24H 9/12 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F28D 1/02 (2006.01)
(21) 417601
(22) 2016 06 16
(72) JAKÓBCZAK ANTONI, Lublin (PL); SIUTA-OLCHA ALICJA,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania
B1 (11) 229927
(41) 2017 08 28
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23H 11/10 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
(21) 416137
(22) 2016 02 15
(72) PRONOBIS MAREK, Paniówki (PL); OSTROWSKI PIOTR,
Chorzów (PL); GRAMATYKA FRANCISZEK, Gliwice (PL); KALISZ
SYLWESTER, Gliwice (PL); WEJKOWSKI ROBERT, Smolnica (PL);
HAUSNER JERZY, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób i instalacja wielostrefowej dystrybucji powietrza pierwotnego do spalania na ruszcie zwłaszcza w paleniskach kotłów
i pieców przemysłowych
B1 (11) 230038
(51) F24S 10/50 (2018.01)
F24S 10/25 (2018.01)

(41) 2017 08 16
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416033
(22) 2016 02 04
JESCHKE MARIUS, Izabelin (PL)
STANGRECIAK MAŁGORZATA BLDC-SOLAR, Izabelin (PL)
Generator wirów w słonecznym kolektorze powietrznym

B1 (11) 230073
(41) 2018 01 03
(51) F26B 3/347 (2006.01)
F26B 5/04 (2006.01)
F26B 11/02 (2006.01)
(21) 417668
(22) 2016 06 22
(72) JUSZCZUK MAREK, Jastków (PL); PAROSA RYSZARD,
Wrocław (PL)
(73) UNI-MASZ H. M. JUSZCZUK SPÓŁKA JAWNA,
Panieńszczyzna (PL)
(54) Linia technologiczna do suszenia, zwłaszcza owoców i warzyw
oraz sposób suszenia, zwłaszcza owoców i warzyw
B1 (11) 229977
(41) 2016 02 29
(51) F27B 9/36 (2006.01)
F27B 9/10 (2006.01)
F27B 9/00 (2006.01)
(21) 409308
(22) 2014 08 28
(72) KUNA-BRONIOWSKI MAREK, Lublin (PL); PLICHTA DARIUSZ,
Świdnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Piec tunelowy
B1 (11) 230049
(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) 417956
(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) Blokada unieruchamiająca broń długą kulową systemu Mauser
i pokrewnych-zabezpieczająca przed dostępem osób nieuprawnionych
B1 (11) 230059
(41) 2018 02 26
(51) F42B 3/08 (2006.01)
F42B 1/02 (2006.01)
F42B 12/18 (2006.01)
F42B 12/10 (2006.01)
F42B 1/032 (2006.01)
F42D 1/00 (2006.01)
F42D 3/04 (2006.01)
(21) 422364
(22) 2017 07 27
(72) DRZEWIECKI JAN, Pszczyna (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Nabój kumulacyjny materiału wybuchowego
B1 (11) 229959
(41) 2018 02 12
(51) G01C 3/00 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
(21) 421970
(22) 2017 06 21
(72) ZAKRZEWSKI ADRIAN, Wrocław (PL); REINER JACEK,
Wrocław (PL); MRZYGŁÓD MARIUSZ, Wrocław (PL); KORUBA PIOTR,
Wrocław (PL); JUREWICZ PIOTR, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych
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B1 (11) 230042
(41) 2017 10 23
(51) G01G 19/415 (2006.01)
G01G 21/23 (2006.01)
B62B 3/00 (2006.01)
A47F 10/02 (2006.01)
G06Q 30/00 (2012.01)
(21) 416908
(22) 2016 04 20
(72) KACZMARCZYK JAROSŁAW, Radzymin (PL); BRULIŃSKI
TOMASZ, Ciechanów (PL)
(73) KACZMARCZYK JAROSŁAW, Radzymin (PL); BRULIŃSKI
TOMASZ, Ciechanów (PL)
(54) Pomocnicze stanowisko płatnicze w postaci wózka sklepowego
B1 (11) 230176
(41) 2017 06 19
(51) G01J 5/10 (2006.01)
G01J 5/24 (2006.01)
(21) 415227
(22) 2015 12 10
(72) BIESZCZAD GRZEGORZ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób korekcji wpływu temperatury na wartość czułości napięciowej detektorów w matrycy mikrobolometrycznej
B1 (11) 230137
(41) 2017 02 13
(51) G01M 5/00 (2006.01)
E01D 15/00 (2006.01)
(21) 413628
(22) 2015 08 12
(72) SKŁODOWSKI MAREK, Warszawa (PL); PAWŁOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) SKŁODOWSKI MAREK, Warszawa (PL); PAWŁOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie pomiarowe do monitorowania stanu technicznego
obiektów inżynierskich i dzieł sztuki
B1 (11) 230065
(41) 2018 05 07
(51) G01M 17/013 (2006.01)
(21) 419299
(22) 2016 10 31
(72) TRACZYK STANISŁAW, Łódź (PL); CZAJKA RYSZARD, Kielce (PL);
GOŁASZEWSKI MAREK, Warszawa (PL); DAMM ANDRZEJ,
Warszawa (PL); ŁOWICKI JAN, Henryków-Urocze (PL)
(73) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL)
(54) Przenośne stanowisko badawcze do pomiaru parametrów
technicznych do oceny drgań kół pojazdu samochodowego przy
wymuszonych drganiach o stałej amplitudzie
B1 (11) 229921
(41) 2016 05 09
(51) G01N 21/59 (2006.01)
(21) 410076
(22) 2014 11 06
(72) DZIĘGIELEWSKI WOJCIECH, Józefosław (PL); KAŹMIERCZAK
URSZULA, Warszawa (PL); KULCZYCKI ANDRZEJ, Warszawa (PL);
OKNIŃSKI ADAM, Warszawa (PL); OKNIŃSKI ROMAN, Warszawa (PL);
STEFANOWICZ PAULINA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIK I TECHNOLOGII SPECJALNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób określania bezpiecznego czasu przechowywania biokomponentu
B1 (11) 230021
(41) 2016 03 14
(51) G01N 27/90 (2006.01)
G01N 27/87 (2006.01)
(21) 409286
(22) 2014 08 29
(72) KUŚMIERCZYK TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Aktywna sonda indukcyjna
B1 (11) 230070
(51) G01N 29/34 (2006.01)

(41) 2016 08 16
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G01N 29/44 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
(21) 411147
(22) 2015 02 02
(72) KACZMAREK MARIUSZ, Poznań (PL); DRELICH RADOSŁAW,
Bydgoszcz (PL); PAKUŁA MICHAŁ, Gniezno (PL); WITKOWSKI
DAWID, Bydgoszcz (PL); SCHABOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL);
GORZELANCZYK TOMASZ, Szymanów (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób bezkontaktowej kontroli jakości płyt
B1 (11) 229883
(41) 2017 03 27
(51) G01N 33/487 (2006.01)
(21) 413957
(22) 2015 09 14
(72) MAZUR MACIEJ, Warszawa (PL); KĘPIŃSKA DARIA,
Warszawa (PL); GŁOWAŁA PAULINA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Zestaw i sposób nie-laboratoryjnej oceny zmiany właściwości
fizykochemicznych moczu
B1 (11) 230122
(41) 2018 01 03
(51) G01N 35/00 (2006.01)
G01N 35/02 (2006.01)
G01N 35/04 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
(21) 417725
(22) 2016 06 27
(72) BONDER ARKADIUSZ, Piaseczno (PL)
(73) LABORATORIA RH+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(54) Zautomatyzowany sorter probówek z komorą magazynową
B1 (11) 230123
(41) 2018 01 03
(51) G01N 35/00 (2006.01)
G01N 35/02 (2006.01)
G01N 35/04 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
(21) 417726
(22) 2016 06 27
(72) BONDER ARKADIUSZ, Piaseczno (PL)
(73) LABORATORIA RH+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(54) Sposób sortowania i archiwizacji probówek w laboratorium
analiz medycznych
B1 (11) 229896
(41) 2017 10 23
(51) G01R 15/18 (2006.01)
(21) 420750
(22) 2017 03 06
(72) PLUTA WOJCIECH, Rzerzęczyce (PL); RYGAŁ ROMAN,
Częstochowa (PL); ŻUREK STANISŁAW, Częstochowa (PL)
(73) MAGNETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Układ do pomiaru napięcia przemiennego z separacją galwaniczną
B1 (11) 229988
(41) 2016 04 25
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 409741
(22) 2014 10 14
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru okresu napięcia
B1 (11) 229989
(41) 2016 04 25
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 409742
(22) 2014 10 14
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
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(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru okresu napięcia
B1 (11) 229990
(41) 2016 04 25
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 409743
(22) 2014 10 14
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru okresu napięcia
B1 (11) 229991
(41) 2016 04 25
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 409745
(22) 2014 10 14
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru okresu napięcia
B1 (11) 230048
(41) 2017 06 05
(51) G01R 29/08 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
(21) 417905
(22) 2016 07 11
(72) BIEŃKOWSKI PAWEŁ, Bielany Wrocławskie (PL); CAŁA PAWEŁ,
Wrocław (PL); TRZASKA HUBERT, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania impulsowego, wzorcowego pola elektrycznego i/lub magnetycznego oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu
B1 (11) 229961
(41) 2017 10 23
(51) G02B 6/00 (2006.01)
G01S 7/481 (2006.01)
(21) 416921
(22) 2016 04 21
(72) SZOSTKIEWICZ ŁUKASZ, Toruń (PL); NAPIERAŁA MAREK,
Warszawa (PL); TENDERENDA TADEUSZ, Warszawa (PL);
NASIŁOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); MURAWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); OSTROWSKI ŁUKASZ, Nieporęt (PL); MĄKOWSKA
ANNA, Kielce (PL); PYTEL ANNA, Warszawa (PL); WYSOKIŃSKI
KAROL, Gdynia (PL); KUKLIŃSKA MAŁGORZATA, Lublin (PL);
BIEŃKOWSKA BEATA, Warszawa (PL); SZYMAŃSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL)
(73) POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Rogoźnica (PL)
(54) Urządzenie do selektywnego zwiększania strat modów wyższych rzędów
B1 (11) 229891
(41) 2018 04 09
(51) G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/245 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
(21) 418996
(22) 2016 10 05
(72) PARAFINIUK STANISŁAW, Romaszki (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do modernizacji linii światłowodowej
B1 (11) 230107
(41) 2017 11 20
(51) G02F 1/13 (2006.01)
G02F 1/133 (2006.01)
(21) 417224
(22) 2016 05 16
(72) LAUDYN URSZULA, Warszawa (PL); KWAŚNY MICHAŁ,
Warszawa (PL); KLUS BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); KARPIERZ
MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób całkowicie optycznego sterowania kierunkiem propagacji sygnału optycznego w komórce ciekłokrystalicznej o geome-

3358

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 9/2018

trii klina wypełnionej domieszkowanym chiralnym nematycznym
ciekłym kryształem

(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Załącznik zwarciowy prądu stałego

B1 (11) 230164
(41) 2018 05 07
(51) G03H 1/00 (2006.01)
G03H 1/26 (2006.01)
(21) 419368
(22) 2016 11 04
(72) MAKOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); BIEDA MARCIN,
Warszawa (PL); KOWALCZYK ADAM, Piotrków Trybunalski (PL);
SUSZEK JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Miniaturowy bezsoczewkowy holograficzny projektor obrazów
barwnych

B1 (11) 230016
(41) 2015 05 11
(51) H01H 17/26 (2006.01)
F16P 3/00 (2006.01)
(21) 405877
(22) 2013 11 03
(72) MIĘGOĆ PIOTR, Piechowice (PL); MIĘGOĆ KRZYSZTOF,
Jeżów Sudecki (PL)
(73) MIĘGOĆ PIOTR, Piechowice (PL); MIĘGOĆ KRZYSZTOF,
Jeżów Sudecki (PL)
(54) Układ kontroli ciągłości linki awaryjnego wyłącznika linkowego

B1 (11) 230098
(41) 2017 01 16
(51) G06F 3/01 (2006.01)
(21) 413061
(22) 2015 07 08
(72) GRANOSIK GRZEGORZ, Łódź (PL); ZUBRYCKI IGOR, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do sprzężenia haptycznego dłoni użytkownika
obiektu wirtualnego lub rzeczywistego z tym obiektem
B1 (11) 230180
(41) 2017 08 28
(51) G06F 3/0346 (2013.01)
G09B 19/26 (2006.01)
(21) 416252
(22) 2016 02 24
(72) HAJDUK ZBIGNIEW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób i układ elektroniczny do komunikacji z otoczeniem osób
niepełnosprawnych
B1 (11) 230169
(41) 2017 02 13
(51) G09F 3/00 (2006.01)
B31D 1/02 (2006.01)
A63F 3/08 (2006.01)
(21) 413475
(22) 2015 08 12
(72) BANASZCZYK MICHAEL, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) ETISON LABELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Sposób wytwarzania etykiety z polem zdrapkowym
B1 (11) 229952
(41) 2017 07 03
(51) G09F 13/18 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
G09F 13/14 (2006.01)
(21) 415514
(22) 2015 12 23
(72) SZULC HUBERT, Dakowy Mokre (PL)
(73) ADBOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sielinko (PL)
(54) Tablica do upowszechniania treści wizualnych
B1 (11) 230087
(41) 2018 03 12
(51) H01H 3/24 (2006.01)
(21) 418475
(22) 2016 08 26
(72) KOLIMAS ŁUKASZ, Warszawa (PL); KULAS STANISŁAW,
Warszawa (PL); PISKAŁA MAREK, Warszawa (PL); ZGLIŃSKI
KAZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Załącznik zwarciowy prądu przemiennego
B1 (11) 230088
(41) 2018 03 12
(51) H01H 3/24 (2006.01)
(21) 418476
(22) 2016 08 26
(72) KOLIMAS ŁUKASZ, Warszawa (PL); KULAS STANISŁAW,
Warszawa (PL); PISKAŁA MAREK, Warszawa (PL); ZGLIŃSKI
KAZIMIERZ, Warszawa (PL)

B1 (11) 230151
(41) 2018 01 03
(51) H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
(21) 419650
(22) 2016 12 01
(72) SZYSZKA PIOTR, Wrocław (PL); GRZEBYK TOMASZ,
Wrocław (PL); GÓRECKA-DRZAZGA ANNA, Wrocław (PL); DZIUBAN
JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas
B1 (11) 230152
(41) 2018 01 03
(51) H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
(21) 419651
(22) 2016 12 01
(72) SZYSZKA PIOTR, Wrocław (PL); GRZEBYK TOMASZ,
Wrocław (PL); GÓRECKA-DRZAZGA ANNA, Wrocław (PL); DZIUBAN
JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas
B1 (11) 230103
(41) 2017 06 19
(51) H01L 21/02 (2006.01)
H01L 31/02 (2006.01)
(21) 415217
(22) 2015 12 10
(72) PAPIS-POLAKOWSKA EWA, Warszawa (PL); KANIEWSKI
JANUSZ, Warszawa (PL); JASIK AGATA, Warszawa (PL); CZUBA
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); KARBOWNIK PIOTR, Zielonka (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób pasywacji powierzchni zboczy struktury „mesa” detektorów opartych na antymonkowych supersieciach II-rodzaju
B1 (11) 230083
(41) 2017 08 28
(51) H01Q 3/24 (2006.01)
H01Q 21/29 (2006.01)
(21) 416239
(22) 2016 02 23
(72) BOGDAN GRZEGORZ, Korchów Pierwszy (PL); YASHCHYSHYN
YEVHEN, Pruszków (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób kształtowania charakterystyki kierunkowej w szyku
antenowym z modulacją czasową oraz szyk antenowy z modulacją
czasową
B1 (11) 230170
(41) 2017 03 13
(51) H01R 13/58 (2006.01)
H01R 24/38 (2011.01)
H01R 13/10 (2006.01)
(21) 413768
(22) 2015 08 31
(72) NIEDBALSKI ZBIGNIEW, Milanówek (PL); NIEDBALSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); GÓRECKI ADAM, Włodowice (PL); SZMELCER
WŁODZIMIERZ, Gliwice (PL)
(73) ELMIKO BIOSIGNALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek (PL)
(54) Sposób realizacji połączenia pomiędzy gniazdami przyłączeniowymi przewodów pacjenta
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B1 (11) 230041
(41) 2017 05 08
(51) H01R 35/00 (2006.01)
(21) 416795
(22) 2016 04 11
(72) ŁUKOMSKI MARIAN, Oborniki (PL)
(73) ŁUKOMSKI MARIAN, Oborniki (PL)
(54) Wtyczka elektryczna ze stykiem ochronnym-uziemiającym do połączenia z gniazdkiem prądu jednofazowego, niskonapięciowego
B1 (11) 230111
(41) 2017 11 20
(51) H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/068 (2006.01)
(21) 418415
(22) 2016 08 22
(72) DUDZIK GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Niskoszumny, dwustopniowy kontroler prądu dla źródeł laserowych
B1 (11) 230062
(41) 2018 02 12
(51) H02G 1/12 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
(21) 418147
(22) 2016 07 29
(72) KARDASZ MAREK, Białystok (PL)
(73) KART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Głowica zaczyszczająca do usuwania warstwy zewnętrznej
z drutu
B1 (11) 230052
(41) 2018 02 26
(51) H02H 3/20 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
(21) 418441
(22) 2016 08 23
(72) BASZYŃSKI MARCIN, Brzeźnica (PL); DUDEK ROMAN,
Wieliczka (PL); DZIADECKI ALEKSANDER, Kraków (PL); GRZEGORSKI
JANUSZ, Kraków (PL); SKOTNICZY JÓZEF, Kraków (PL); STOBIECKI
ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do ograniczania napięć w obwodzie sprzęgającym równoległego kompensatora aktywnego
B1 (11) 230055
(41) 2018 03 12
(51) H02H 9/04 (2006.01)
(21) 418529
(22) 2016 09 01
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ zabezpieczenia niskonapięciowego
B1 (11) 230054
(41) 2018 03 12
(51) H02J 13/00 (2006.01)
H02B 1/052 (2006.01)
(21) 418528
(22) 2016 09 01
(72) MICHALSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ,
Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do włączania napięcia zasilania urządzeń montowanych
na szynach, mostach lub szynoprzewodach elektroenergetycznych
B1 (11) 230058
(41) 2018 02 26
(51) H02M 3/155 (2006.01)
(21) 422007
(22) 2017 06 24
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Przekształtnik obniżający napięcie
B1 (11) 230106
(51) H03K 6/04 (2006.01)

(41) 2017 07 31
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H03K 17/04 (2006.01)
H03F 3/70 (2006.01)
G01T 1/16 (2006.01)
(21) 415948
(22) 2016 01 28
(72) GRYBOŚ PAWEŁ, Rząska (PL); SZCZYGIEŁ ROBERT, Kraków (PL);
MAJ PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ szybkiego formowania impulsów z detektora
promieniowania jonizującego
B1 (11) 230129
(41) 2015 08 03
(51) H03K 19/177 (2006.01)
G06F 17/50 (2006.01)
(21) 407040
(22) 2014 02 01
(72) KIEŁBIK RAFAŁ, Aleksandrów Łódzki (PL); AMROZIK PIOTR,
Łódź (PL); NAPIERALSKI ANDRZEJ, Aleksandrów Łódzki (PL);
JABŁOŃSKI GRZEGORZ, Łódź (PL); ZAJĄC PIOTR, Łódż (PL);
ZARZYCKI IGOR, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Układ FPGA i sposób sterowania dostępem do pamięci zewnętrznej w układzie FPGA
B1 (11) 229899
(41) 2015 08 17
(51) H05B 1/02 (2006.01)
F24J 2/40 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
G05F 1/67 (2006.01)
(21) 407139
(22) 2014 02 11
(72) PORĘBA MIROSŁAW, Szczecin (PL); RÓŻYCKI JACEK
BOGUSŁAW, Szczecin (PL)
(73) SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin (PL)
(54) Sposób i układ maksymalizacji mocy zespołu grzałek elektrycznych zasilanych z generatora fotowoltaicznego

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
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Symbol
MKP
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A01B 15/00 (2006.01)
A01B 15/02 (2006.01)
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A01G 25/02 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01K 1/00 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
A01N 65/03 (2009.01)
A01N 31/14 (2006.01)
A01N 31/14 (2006.01)
A01N 33/04 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
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A23L 11/00 (2016.01) 230069*
A23L 33/105 (2016.01) 230069*
A23L 7/117 (2016.01)
229943
A23L 33/105 (2016.01) 229943*
A23L 13/60 (2016.01) 230068
A23L 13/40 (2016.01) 230068*
A23L 33/105 (2016.01) 230068*
A23L 11/00 (2016.01) 230068*
A23L 23/00 (2016.01) 230116
A23N 15/10 (2006.01) 229890
A23P 30/20 (2016.01) 230069*
A23P 30/20 (2016.01) 229943*
A24C 5/36 (2006.01)
230026
A24D 3/02 (2006.01)
230013
A41D 19/00 (2006.01) 230001
A41D 19/015 (2006.01) 230001*
A41D 31/02 (2006.01) 229897
A41G 5/02 (2006.01)
230008*
A42B 3/04 (2006.01)
230145
A42B 3/30 (2006.01)
230145*
A45D 44/00 (2006.01) 229907*
A47B 43/00 (2006.01) 229903
A47B 81/06 (2006.01) 229903*
A47B 51/00 (2006.01) 229984
A47B 77/00 (2006.01) 229984*
A47C 1/034 (2006.01) 229900
A47C 1/037 (2006.01) 229900*
A47C 7/50 (2006.01)
229900*
A47C 3/026 (2006.01) 230132
A47F 10/06 (2006.01) 229986
A47F 10/00 (2006.01) 229986*
A47F 10/02 (2006.01) 230042*
A47J 17/06 (2006.01) 229890*
A47K 3/022 (2006.01) 229983
A47K 3/062 (2006.01) 229983*
A47L 5/00 (2006.01)
229996
A47L 9/08 (2006.01)
229996*
A47L 9/02 (2006.01)
230050
A47L 9/06 (2006.01)
230050*
A47L 9/06 (2006.01)
230043
A47L 9/02 (2006.01)
230043*
A47L 9/14 (2006.01)
230075
A47L 9/24 (2006.01)
230044
A61B 5/00 (2006.01)
229907
A61B 5/04 (2006.01)
229876
A61B 5/08 (2006.01)
230143
A61B 5/12 (2006.01)
229953
A61B 5/145 (2006.01) 230147
A61B 5/11 (2006.01)
229892*
A61B 5/157 (2006.01) 230109*
A61B 5/145 (2006.01) 230109*
A61F 5/58 (2006.01)
229918
A61G 15/12 (2006.01) 229900*
A61G 7/12 (2006.01)
230040
A61K 36/605 (2006.01) 229943*
A61K 9/127 (2006.01) 230096
A61K 48/00 (2006.01) 230096*
A61K 31/422 (2006.01) 230178
A61K 31/27 (2006.01) 230178*
A61K 31/437 (2006.01) 230178*
A61K 31/7048 (2006.01) 230178*
A61K 31/365 (2006.01) 230178*
A61K 31/4985 (2006.01) 230178*
A61K 31/662 (2006.01) 230036
A61K 31/7076 (2006.01) 230036*
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A61K 47/48 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61K 36/738 (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61K 36/704 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61K 31/34 (2006.01)
A61L 9/013 (2006.01)
A61L 11/00 (2006.01)
A61L 9/14 (2006.01)
A61L 101/52 (2006.01)
A61L 101/56 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61N 1/20 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A62B 9/00 (2006.01)
A62B 31/00 (2006.01)
A62C 3/02 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
A62C 31/07 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
A63B 71/14 (2006.01)
A63B 5/16 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63F 3/08 (2006.01)
A63G 3/02 (2006.01)
A63G 21/18 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
B01D 3/00 (2006.01)
B01D 24/12 (2006.01)
B01D 24/14 (2006.01)
B01D 24/22 (2006.01)
B01D 24/24 (2006.01)
B01D 61/00 (2006.01)
B01D 65/06 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
B01D 65/08 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
B01D 45/12 (2006.01)
B01J 23/20 (2006.01)
B01J 23/648 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
B01J 23/84 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
B02C 23/08 (2006.01)
B02C 19/00 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
B03C 3/38 (2006.01)
B04C 5/04 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
B05B 3/00 (2006.01)
B05B 3/06 (2006.01)
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230014
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230136
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230178*
230036*
230179*
230179*
230060*
230002*
229940
230133*
229909
230108
230108*
230108*
230108*
230001*
230142
229892
229893
230169*
229982
229982*
229982*
230134*
230155
230155*
230155*
230155*
229975
229975*
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230009
230009*
230027*
229974
229974*
229974*
229973
229973*
230167*
230165*
229887
229887*
229887*
229978
230027
229958
229958*
229958*
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B05B 1/04 (2006.01)
B05B 15/12 (2006.01)
B05B 13/02 (2006.01)
B05B 13/04 (2006.01)
B05B 12/00 (2006.01)
B05B 3/02 (2006.01)
B05C 5/00 (2006.01)
B05C 9/02 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
B07B 4/08 (2006.01)
B07B 4/02 (2006.01)
B08B 9/053 (2006.01)
B08B 9/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
B21D 24/02 (2006.01)
B21D 37/08 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
B21D 53/06 (2006.01)
B21K 21/00 (2006.01)
B21K 1/24 (2006.01)
B23B 5/48 (2006.01)
B23F 23/00 (2006.01)
B23K 3/08 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
B23K 26/035 (2014.01)
B23K 26/04 (2014.01)
B23Q 16/02 (2006.01)
B27C 1/00 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
B27K 5/00 (2006.01)
B27K 3/08 (2006.01)
B28B 11/00 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29C 51/06 (2006.01)
B29C 51/10 (2006.01)
B29C 51/20 (2006.01)
B29C 51/36 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/04 (2006.01)
B29C 43/36 (2006.01)
B29C 44/10 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 64/314 (2017.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 67/24 (2006.01)
B29C 70/02 (2006.01)
B29C 44/12 (2006.01)
B29C 70/34 (2006.01)
B29C 44/12 (2006.01)
B31D 1/02 (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)
B32B 7/00 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
B41F 7/02 (2006.01)
B41J 3/01 (2006.01)
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229958*
230057
230057*
230057*
230057*
230092*
230141
230141*
229906*
230163
230163*
230092
230092*
229887*
229902
229882*
229882*
229971
229971*
229971*
229971*
230056
229930
229930*
229894
229894*
230154
230154*
229922
230053
230053*
229894*
229979*
230158*
230159*
229941
229979*
229887*
230051*
230093
230093*
230093*
230093*
230093*
230093*
230093*
230093*
230093*
230139
230139*
230051
230168
230168*
230118
230104*
230119*
229994*
230084*
230169*
229897*
229897*
230004*
230063
230125
230162*

B41M 3/00 (2006.01)
B42D 3/00 (2006.01)
B42F 13/00 (2006.01)
B44C 7/02 (2006.01)
B44D 3/16 (2006.01)
B60K 15/07 (2006.01)
B60M 1/20 (2006.01)
B60P 1/28 (2006.01)
B60R 21/013 (2006.01)
B60R 19/34 (2006.01)
B60T 1/12 (2006.01)
B61G 9/04 (2006.01)
B61G 11/16 (2006.01)
B61H 9/00 (2006.01)
B62B 3/00 (2006.01)
B62D 21/00 (2006.01)
B62D 21/20 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
B62D 33/023 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
B63B 23/40 (2006.01)
B63C 11/22 (2006.01)
B63C 11/02 (2006.01)
B63C 3/06 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
B64C 27/58 (2006.01)
B64D 17/72 (2006.01)
B64D 17/80 (2006.01)
B64D 45/00 (2006.01)
B65B 19/30 (2006.01)
B65B 3/12 (2006.01)
B65B 53/06 (2006.01)
B65C 3/08 (2006.01)
B65D 5/72 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
B65D 30/02 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
B65D 88/02 (2006.01)
B65D 88/66 (2006.01)
B65G 53/00 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
B65H 35/00 (2006.01)
B65H 81/06 (2006.01)
B65H 49/08 (2006.01)
B65H 49/24 (2006.01)
B66B 7/02 (2006.01)
B66B 13/30 (2006.01)
B66C 23/26 (2006.01)
B66F 3/00 (2006.01)
B66F 5/02 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
C01B 32/182 (2017.01)
C01B 3/22 (2006.01)
C01B 25/28 (2006.01)
C01B 25/30 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C01B 31/02 (2006.01)
C01B 33/18 (2006.01)

230162
230138
229970
229966*
229966*
230061
229992
230082*
230153
229944*
229982*
229944
229944*
229982*
230042*
229967
229968
229968*
230082
230030
230030*
230025
229905*
229940*
229940*
229905
230113
230113*
229993
229993*
230085
230026*
230135
229880*
229880
230091
230004
229911
230037
230146
229906
229908
230122*
230122*
230123*
230123*
229942
229942*
229942*
230150
229933
230144
230140
230112
230112*
229965*
230079*
229974*
229973*
230007
230007*
230007*
229920
229976
229976*
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C01B 32/19 (2017.01)
C02F 11/00 (2006.01)
C03B 37/00 (2006.01)
C04B 11/26 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
C04B 28/14 (2006.01)
C04B 38/02 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 28/18 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C04B 14/00 (2006.01)
C05B 1/00 (2006.01)
C05C 9/00 (2006.01)
C05D 1/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C06B 25/24 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 5/31 (2006.01)
C07C 65/10 (2006.01)
C07C 69/84 (2006.01)
C07C 67/10 (2006.01)
C07C 65/21 (2006.01)
C07C 69/92 (2006.01)
C07C 67/10 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 229/22 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 59/105 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 59/08 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 229/04 (2006.01)
C07C 335/08 (2006.01)
C07C 335/16 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
C07C 61/29 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
C07C 335/06 (2006.01)

229934
229924
230114
230130
230130*
230130*
230130*
230095
230095*
229871*
229871*
230045*
230045*
229915*
229915*
230018
230018*
230022
230067
230067*
230067*
230018*
230022*
229915
229882*
230000
230167
230167*
230167*
229913
229913*
229913*
229914
229914*
229914*
229904
230034
230034*
229997
229997*
230032
230032*
230032*
229878
229878*
229878*
229879
229879*
230099
230099*
230028
230028*
230029
230029*
230039
230039*
230166
230166*
230166*
229938
229938*
229884*
229929*
229881*
229939*
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C07C 39/27 (2006.01) 229956*
C07D 213/55 (2006.01) 229875
C07D 213/76 (2006.01) 229884
C07D 213/76 (2006.01) 229885
C07D 233/60 (2006.01) 229929
C07D 235/04 (2006.01) 230179
C07D 235/06 (2006.01) 230179*
C07D 401/04 (2006.01) 230179*
C07D 403/04 (2006.01) 230179*
C07D 405/04 (2006.01) 230179*
C07D 411/04 (2006.01) 230179*
C07D 413/04 (2006.01) 230179*
C07D 417/04 (2006.01) 230179*
C07D 239/54 (2006.01) 230024
C07D 295/037 (2006.01) 229881
C07D 301/12 (2006.01) 230165
C07D 303/02 (2006.01) 230165*
C07D 307/34 (2006.01) 230156
C07D 403/04 (2006.01) 230060
C07D 405/04 (2006.01) 230060*
C07D 209/04 (2006.01) 230060*
C07D 409/14 (2006.01) 229917
C07D 453/04 (2006.01) 229939
C07D 455/02 (2006.01) 229936
C07D 487/04 (2006.01) 230171
C07D 471/04 (2006.01) 229956*
C07F 1/08 (2006.01)
229956
C07F 7/08 (2006.01)
229950
C07F 7/12 (2006.01)
229950*
C07F 7/21 (2006.01)
229950*
C07F 9/09 (2006.01)
230002
C07F 5/00 (2006.01)
230115*
C07H 19/16 (2006.01) 230036*
C07H 21/04 (2006.01) 229917*
C07H 21/04 (2006.01) 230177*
C07J 63/00 (2006.01) 230002*
C08F 8/50 (2006.01)
229904*
C08F 8/14 (2006.01)
229904*
C08F 34/04 (2006.01) 229917*
C08F 234/04 (2006.01) 229917*
C08F 2/58 (2006.01)
229917*
C08F 10/06 (2006.01) 230035*
C08G 77/06 (2006.01) 229950*
C08G 18/08 (2006.01) 230174
C08G 18/48 (2006.01) 230172
C08G 18/50 (2006.01) 230172*
C08G 65/12 (2006.01) 229946
C08G 65/02 (2006.01) 229946*
C08G 65/44 (2006.01) 229964
C08G 65/38 (2006.01) 229964*
C08G 79/04 (2006.01) 229948
C08G 73/00 (2006.01) 229948*
C08J 9/28 (2006.01)
230136*
C08J 5/00 (2006.01)
229911*
C08J 9/35 (2006.01)
230174*
C08J 9/00 (2006.01)
230172*
C08J 11/08 (2006.01) 229901
C08J 5/06 (2006.01)
230104*
C08J 3/20 (2006.01)
230035*
C08K 13/02 (2006.01) 229911*
C08K 3/26 (2006.01)
229911*
C08K 3/34 (2006.01)
229911*
C08K 3/34 (2006.01)
229976*
C08K 3/08 (2006.01)
230174*
C08K 3/36 (2006.01)
230172*
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C08K 5/55 (2006.01)
C08K 5/3415 (2006.01)
C08K 5/3417 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 29/14 (2006.01)
C08L 1/08 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C09B 43/18 (2006.01)
C09B 29/09 (2006.01)
C09B 29/036 (2006.01)
C09J 1/00 (2006.01)
C09J 4/04 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
C09K 5/04 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
C09K 11/08 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C09K 11/80 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 21/04 (2006.01)
C09K 21/06 (2006.01)
C09K 21/10 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
C10L 5/02 (2006.01)
C10L 9/08 (2006.01)
C10L 5/14 (2006.01)
C10M 105/14 (2006.01)
C10M 107/34 (2006.01)
C10M 107/50 (2006.01)
C11B 9/00 (2006.01)
C11D 1/62 (2006.01)
C11D 1/90 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 3/20 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 15/88 (2006.01)
C12N 15/00 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2018.01)
C12Q 1/54 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C21D 9/00 (2006.01)
C23F 11/12 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/00 (2006.01)
C25D 15/00 (2006.01)
C25D 13/02 (2006.01)

230172*
230175*
230175*
229962*
230136*
230118*
230118*
230037*
230037*
230174*
230175
229962
229965
230104
229884*
229885*
229885*
230008
230008*
230172*
230066
230077
230077*
230115
230121
230121*
229882
230003
230003*
230035
230035*
230035*
229947
230015
230015*
230015*
230019
230019*
230019*
230124
230124*
229999
229877
230023
229935
229914*
230099*
230039*
230173
230173*
230173*
229874
229949*
230096*
229917*
229874*
229917*
230109
230177
229930*
229937
229937*
229937*
230079
230079*
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C30B 29/54 (2006.01)
C30B 7/00 (2006.01)
D21F 1/00 (2006.01)
D21F 5/00 (2006.01)
D21F 7/00 (2006.01)
D21F 9/00 (2006.01)
E01B 19/00 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)
E01C 9/04 (2006.01)
E01D 15/00 (2006.01)
E01H 1/12 (2006.01)
E02B 3/02 (2006.01)
E02B 3/02 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E02F 9/24 (2006.01)
E03B 3/02 (2006.01)
E03B 11/02 (2006.01)
E03B 3/03 (2006.01)
E03B 3/24 (2006.01)
E03B 3/18 (2006.01)
E03B 3/20 (2006.01)
E03B 3/22 (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/70 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04C 2/284 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04G 3/30 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E04H 7/30 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
E05B 17/00 (2006.01)
E05B 67/38 (2006.01)
E05B 21/00 (2006.01)
E05B 25/02 (2006.01)
E05B 19/26 (2006.01)
E05B 77/02 (2014.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E05F 1/10 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/44 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/262 (2006.01)
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230115*
230115*
229898
229898*
229898*
229898*
230080
230080*
230080*
230137*
230090
229931*
229932*
230140*
229931
229932
230153*
230160
230160*
230160*
229910
229910*
229910*
229910*
229872
229872*
229871
230119*
230119
230097
230097*
230045*
230078
230086*
230119*
229966
229905*
229905*
230045
230146*
230012
230133*
229985
229985*
229928
229928*
229928*
229995
230144*
230101*
230031
230144*
230161
230161*
229916
229979
229979*
230158
230158*
230159
230159*
230101
230086
229987
229987*
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E06B 9/26 (2006.01)
E06B 9/11 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 9/15 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
E06B 9/34 (2006.01)
E06B 9/15 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/72 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
E21D 7/02 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
E21F 11/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F01B 11/06 (2006.01)
F01K 17/06 (2006.01)
F02D 19/08 (2006.01)
F02D 41/30 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03G 7/04 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F15B 15/08 (2006.01)
F15B 15/14 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
F16B 2/18 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
F16C 33/00 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)
F16F 3/00 (2006.01)
F16F 9/12 (2006.01)
F16F 9/12 (2006.01)
F16F 7/01 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/28 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
F16K 31/12 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
F16K 31/10 (2006.01)
F16L 23/032 (2006.01)
F16L 5/04 (2006.01)
F16L 11/00 (2006.01)
F16L 11/10 (2006.01)
F16L 19/02 (2006.01)
F16L 19/08 (2006.01)
F16L 33/20 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
F16P 3/00 (2006.01)
F17C 13/04 (2006.01)
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229987*
230089
230089*
230089*
230089*
230046
230046*
230046*
230046*
230046*
230094
230094*
230094*
230006*
229919
229933*
230011
230011*
230011*
229951
229955
229955*
230133
230157
229906*
229963*
230072
230072*
230100
229963
229972
229972*
230120*
229886
229886*
229951*
230128
230128*
229994
229944*
230031*
230102
229926
229926*
229980
229980*
230120
230120*
230071
230071*
229981
229981*
229895
229895*
229908*
230131
230110
230110*
229925
229925*
229925*
230084
230084*
230016*
230061*

F17C 5/06 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
F17C 1/06 (2006.01)
F17C 1/16 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F21W 101/08 (2006.01)
F21W 131/10 (2006.01)
F22B 37/00 (2006.01)
F23C 7/00 (2006.01)
F23D 14/22 (2006.01)
F23D 17/00 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
F23H 11/10 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F23K 1/04 (2006.01)
F23L 15/04 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F24B 1/189 (2006.01)
F24B 1/192 (2006.01)
F24B 1/195 (2006.01)
F24D 3/18 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 13/12 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24F 13/18 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24H 3/08 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 1/36 (2006.01)
F24H 3/08 (2006.01)
F24H 3/08 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F24J 2/40 (2006.01)
F24S 10/50 (2018.01)
F24S 10/25 (2018.01)
F25B 30/00 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
F26B 5/04 (2006.01)
F26B 11/02 (2006.01)
F27B 9/36 (2006.01)
F27B 9/10 (2006.01)
F27B 9/00 (2006.01)
F28D 7/00 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28D 1/02 (2006.01)
F28D 1/02 (2006.01)
F28F 1/10 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F41A 17/54 (2006.01)
F41A 17/44 (2006.01)

230061*
230148
230149
229960
229960*
230033*
230033
230033*
230033*
230020
230047*
230047
230047*
229998
229927*
229912
229912*
230005*
229912*
229927*
229954
229945
230105
229912*
229957
229957*
229888*
229889*
230086*
230006
230006*
230006*
230126
230126*
230056*
229957*
230005
230005*
229923
229888
229889
229927
229899*
229899*
230038
230038*
229963*
230124*
230073
230073*
230073*
229977
229977*
229977*
230056*
230126*
229923*
229923*
229888*
229889*
230056*
230126*
229923*
230049
230049*

F41A 17/00 (2006.01)
F41A 17/42 (2006.01)
F42B 3/08 (2006.01)
F42B 1/02 (2006.01)
F42B 12/18 (2006.01)
F42B 12/10 (2006.01)
F42B 1/032 (2006.01)
F42D 1/00 (2006.01)
F42D 3/04 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01C 3/00 (2006.01)
G01D 5/34 (2006.01)
G01G 19/415 (2006.01)
G01G 21/23 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
G01J 5/24 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01M 1/12 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01M 5/00 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 27/414 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 21/59 (2006.01)
G01N 27/90 (2006.01)
G01N 27/87 (2006.01)
G01N 29/34 (2006.01)
G01N 29/44 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
G01N 35/00 (2006.01)
G01N 35/02 (2006.01)
G01N 35/04 (2006.01)
G01N 35/00 (2006.01)
G01N 35/02 (2006.01)
G01N 35/04 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
G01S 7/481 (2006.01)
G01T 1/16 (2006.01)
G02B 27/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/245 (2006.01)

230049*
230049*
230059
230059*
230059*
230059*
230059*
230059*
230059*
229959*
229959*
229959
229893*
230042
230042*
230176
230176*
229957*
230085*
229985*
230137
230065
230147*
229917*
230109*
230079*
230079*
229985*
229921
230021
230021*
230070
230070*
230070*
229883
230122
230122*
230122*
230123
230123*
230123*
229896
229988
229989
229990
229991
230048
230048*
229961*
230106*
230145*
229961
229891
229891*

1

2

G02B 6/44 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02F 1/13 (2006.01)
G02F 1/133 (2006.01)
G03H 1/00 (2006.01)
G03H 1/26 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
G05F 1/67 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06F 3/0346 (2013.01)
G06F 17/50 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06Q 30/00 (2012.01)
G08B 17/10 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
G09B 19/26 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G09F 13/18 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
G09F 13/14 (2006.01)
H01H 3/24 (2006.01)
H01H 3/24 (2006.01)
H01H 17/26 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
H01L 31/02 (2006.01)
H01Q 3/24 (2006.01)
H01Q 21/29 (2006.01)
H01R 13/58 (2006.01)
H01R 24/38 (2011.01)
H01R 13/10 (2006.01)
H01R 35/00 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/068 (2006.01)
H02B 1/052 (2006.01)
H02G 1/12 (2006.01)
H02H 3/20 (2006.01)
H02H 9/04 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 13/00 (2006.01)
H02K 9/00 (2006.01)
H02M 3/155 (2006.01)
H03F 3/70 (2006.01)
H03K 6/04 (2006.01)
H03K 17/04 (2006.01)
H03K 19/177 (2006.01)
H04R 25/04 (2006.01)
H05B 1/02 (2006.01)

229891*
229891*
230062*
230107
230107*
230164
230164*
230153*
229899*
230098
230180
230129*
229909*
230042*
229909*
230072*
230180*
230004*
230169
229952
229952*
229952*
230087
230088
230016
230151
230151*
230152
230152*
230103
230103*
230083
230083*
230170
230170*
230170*
230041
230111
230111*
230054*
230062
230052
230055
230052*
230052*
230054
229996*
230058
230106*
230106
230106*
230129
229918*
229899

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

229871 E04B 1/70 (2006.01)
229872 E04B 1/12 (2006.01)
229873 A23K 1/175 (2006.01)

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

229874 C12M 3/00 (2006.01)
229875 C07D 213/55 (2006.01)
229876 A61B 5/04 (2006.01)

Nr 9/2018
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1

2

1

2

1

2

1

2

229877
229878
229879
229880
229881
229882
229883
229884
229885
229886
229887
229888
229889
229890
229891
229892
229893
229894
229895
229896
229897
229898
229899
229900
229901
229902
229903
229904
229905
229906
229907
229908
229909
229910
229911
229912
229913
229914
229915
229916
229917
229918
229919
229920
229921
229922
229923
229924
229925
229926
229927
229928
229929
229930
229931
229932
229933
229934
229935
229936
229937
229938
229939
229940
229941

C10M 105/14 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
B65C 3/08 (2006.01)
C07D 295/037 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
C07D 213/76 (2006.01)
C07D 213/76 (2006.01)
F15B 15/08 (2006.01)
B02C 23/08 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
A23N 15/10 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
B23B 5/48 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
D21F 1/00 (2006.01)
H05B 1/02 (2006.01)
A47C 1/034 (2006.01)
C08J 11/08 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
A47B 43/00 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
B63C 3/06 (2006.01)
B65D 88/66 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
B65G 53/00 (2006.01)
A62C 3/02 (2006.01)
E03B 3/24 (2006.01)
B65D 30/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
C07C 65/10 (2006.01)
C07C 65/21 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
A61F 5/58 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
G01N 21/59 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
F24H 3/08 (2006.01)
C02F 11/00 (2006.01)
F16L 19/02 (2006.01)
F16F 9/12 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
E05B 21/00 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
B21K 21/00 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
B66B 7/02 (2006.01)
C01B 32/19 (2017.01)
C10M 107/50 (2006.01)
C07D 455/02 (2006.01)
C23F 11/12 (2006.01)
C07C 335/08 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
A62B 9/00 (2006.01)
B27K 5/00 (2006.01)

229942
229943
229944
229945
229946
229947
229948
229949
229950
229951
229952
229953
229954
229955
229956
229957
229958
229959
229960
229961
229962
229963
229964
229965
229966
229967
229968
229969
229970
229971
229972
229973
229974
229975
229976
229977
229978
229979
229980
229981
229982
229983
229984
229985
229986
229987
229988
229989
229990
229991
229992
229993
229994
229995
229996
229997
229998
229999
230000
230001
230002
230003
230004
230005
230006

B65H 35/00 (2006.01)
A23L 7/117 (2016.01)
B61G 9/04 (2006.01)
F24B 1/192 (2006.01)
C08G 65/12 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C08G 79/04 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
G09F 13/18 (2006.01)
A61B 5/12 (2006.01)
F24B 1/189 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
G01C 3/00 (2006.01)
F17C 1/06 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
F03G 7/04 (2006.01)
C08G 65/44 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
B62D 21/00 (2006.01)
B62D 21/20 (2006.01)
A61L 9/013 (2006.01)
B42F 13/00 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
B01J 23/20 (2006.01)
B01D 61/00 (2006.01)
C01B 31/02 (2006.01)
F27B 9/36 (2006.01)
B03C 3/38 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
A63G 3/02 (2006.01)
A47K 3/022 (2006.01)
A47B 51/00 (2006.01)
E05B 17/00 (2006.01)
A47F 10/06 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
B60M 1/20 (2006.01)
B64D 17/72 (2006.01)
F16C 33/00 (2006.01)
E05B 77/02 (2014.01)
A47L 5/00 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
C10L 5/14 (2006.01)
C06B 25/24 (2006.01)
A41D 19/00 (2006.01)
C07F 9/09 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
F24H 1/36 (2006.01)
F24F 13/12 (2006.01)

230007
230008
230009
230010
230011
230012
230013
230014
230015
230016
230017
230018
230019
230020
230021
230022
230023
230024
230025
230026
230027
230028
230029
230030
230031
230032
230033
230034
230035
230036
230037
230038
230039
230040
230041
230042
230043
230044
230045
230046
230047
230048
230049
230050
230051
230052
230053
230054
230055
230056
230057
230058
230059
230060
230061
230062
230063
230064
230065
230066
230067
230068
230069
230070
230071

C01B 25/28 (2006.01)
C09J 1/00 (2006.01)
B01D 65/08 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
H01H 17/26 (2006.01)
A61N 1/20 (2006.01)
C05D 1/02 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
F22B 37/00 (2006.01)
G01N 27/90 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C10M 107/34 (2006.01)
C07D 239/54 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
A24C 5/36 (2006.01)
B04C 5/04 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
B62D 33/023 (2006.01)
E05F 1/10 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C09K 21/04 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
F24S 10/50 (2018.01)
C07C 211/63 (2006.01)
A61G 7/12 (2006.01)
H01R 35/00 (2006.01)
G01G 19/415 (2006.01)
A47L 9/06 (2006.01)
A47L 9/24 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
F23D 14/22 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
F41A 17/54 (2006.01)
A47L 9/02 (2006.01)
B29C 64/314 (2017.01)
H02H 3/20 (2006.01)
B23K 26/035 (2014.01)
H02J 13/00 (2006.01)
H02H 9/04 (2006.01)
B21D 53/06 (2006.01)
B05B 15/12 (2006.01)
H02M 3/155 (2006.01)
F42B 3/08 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
B60K 15/07 (2006.01)
H02G 1/12 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
A01G 25/02 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
C09K 5/04 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
G01N 29/34 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)

230072
230073
230074
230075
230076
230077
230078
230079
230080
230081
230082
230083
230084
230085
230086
230087
230088
230089
230090
230091
230092
230093
230094
230095
230096
230097
230098
230099
230100
230101
230102
230103
230104
230105
230106
230107
230108
230109
230110
230111
230112
230113
230114
230115
230116
230117
230118
230119
230120
230121
230122
230123
230124
230125
230126
230127
230128
230129
230130
230131
230132
230133
230134
230135
230136

F02D 19/08 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
A21D 8/06 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
C25D 15/00 (2006.01)
E01B 19/00 (2006.01)
A01D 34/64 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
H01Q 3/24 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
B64D 45/00 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
H01H 3/24 (2006.01)
H01H 3/24 (2006.01)
E06B 9/11 (2006.01)
E01H 1/12 (2006.01)
B65D 5/72 (2006.01)
B08B 9/053 (2006.01)
B29C 51/06 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
E06B 3/44 (2006.01)
F16F 9/12 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
F24B 1/195 (2006.01)
H03K 6/04 (2006.01)
G02F 1/13 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
C12Q 1/54 (2006.01)
F16L 11/00 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
B66F 3/00 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
C03B 37/00 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
A23L 23/00 (2016.01)
A01B 15/00 (2006.01)
B29C 67/24 (2006.01)
E04C 2/284 (2006.01)
F16J 15/28 (2006.01)
C09K 11/80 (2006.01)
G01N 35/00 (2006.01)
G01N 35/00 (2006.01)
C10L 5/02 (2006.01)
B41F 7/02 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
A23K 20/158 (2016.01)
F16B 2/18 (2006.01)
H03K 19/177 (2006.01)
C04B 11/26 (2006.01)
F16L 5/04 (2006.01)
A47C 3/026 (2006.01)
E21F 11/00 (2006.01)
A01N 65/03 (2009.01)
B65B 3/12 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
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230137
230138
230139
230140
230141
230142
230143
230144
230145
230146
230147
230148
230149
230150
230151
230152
230153
230154
230155
230156
230157
230158

G01M 5/00 (2006.01)
B42D 3/00 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B66C 23/26 (2006.01)
B05C 5/00 (2006.01)
A63B 5/16 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
B66B 13/30 (2006.01)
A42B 3/04 (2006.01)
B65D 88/02 (2006.01)
A61B 5/145 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
B65H 49/24 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
B60R 21/013 (2006.01)
B23K 3/08 (2006.01)
B01D 24/12 (2006.01)
C07D 307/34 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)

230159
230160
230161
230162
230163
230164
230165
230166
230167
230168
230169
230170
230171
230172
230173
230174
230175
230176
230177
230178
230179
230180

E06B 3/30 (2006.01)
E03B 3/02 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
B07B 4/08 (2006.01)
G03H 1/00 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
H01R 13/58 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
A61K 31/422 (2006.01)
C07D 235/04 (2006.01)
G06F 3/0346 (2013.01)
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UDZIELONE DODATKOWE
PRAWA OCHRONNE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu
podstawowego i tytuł wynalazku, nazwisko i imię lub nazwę i adres
uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie
produktu na rynek oraz nazwę organu, który je wydał, oznaczenie
produktu opisanego w tym zezwoleniu, datę od której powstaje i czas
trwania dodatkowego prawa ochronnego.
(68) 209746
(54) Pochodna benzoilopirydyny lub jej sól, środek grzybobójczy
zawierający pochodną benzoilopirydyny jako składnik aktywny,
sposób wytwarzania tej pochodnej oraz jej zastosowanie
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., OSAKA (JP)
(93) 15.01.2014, R-6/2014, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 08.03.2012, 15661, Health and Safety Executive (GB)
(95) pyriofenon
(94) 05.07.2021 - 05.07.2026
(68) 216398
(54) Pochodna pirymidyny i jej zastosowanie oraz kompozycja ją
zawierająca i pochodna benzenu
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(93) 30.11.2011, EU/1/11/736/001, Komisja Europejska (EU)
(95) RYLPIWIRYNA oraz farmaceutycznie dopuszczalne sole addycyjne rylpiwiryny, w tym sól chlorowodorkowa rylpiwiryny
(94) 09.08.2022 - 30.11.2026
(68) 220457
(54) Kapsułka do leczenia dysurii
(73) KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD., MATSUMOTO (JP)
(93) 02.02.2010, EU/1/09/608/001 do 014, Komisja Europejska (EU)
(95) sylodosyna do zastosowania w leczeniu dysurii w postaci
określonej patentem nr PL 220457
(94) 11.12.2023 - 02.02.2025
(68) 1670432
(54) FORMULACJE AEROZOLOWE OBEJMUJĄCE DWUWODNY FUMARAN FORMOTEROLU, PROPELENT, ETANOL I EWENTUALNIE STEROID,

Nr 9/2018

W KTÓRYCH DWUWODNY FUMARAN FORMOTEROLU MA ZAWARTOŚĆ WODY WYNOSZĄCĄ 4,8-4,28% WAGOWEGO
(73) Jagotec AG, MUTTENZ (CH)
(93) 06.11.2012, 20712 do 20714, Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (PL)
(93) 10.07.2012, ML21395 do ML21397, Drugs Council (CY)
(95) formoterol o zawartości wody od 4,8 do 4,28% wagowych
i flutikazon do zastosowania w inhalatorze z odmierzaną dawką
(MDI)
(94) 08.10.2024 - 10.07.2027
(68) 1698623
(54) Postać krystaliczna soli 4-(3-chloro-4-(cyklopropyloaminokarbonylo)aminofenoksy)-7-metoksy-6-chinolinokarboksamidu lub jej
solwatu i sposoby ich wytwarzania
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd., TOKYO (JP)
(93) 01.06.2015, EU/1/15/1002, Komisja Europejska (EU)
(95) postacie krystaliczne A i C metanosulfonianu lenwatynibu
(94) 22.12.2024 - 22.12.2029
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

1713458
Sposób poprawienia dostępności biologicznej ospemifenu
Hormos Medical Ltd., TURKU (FI)
19.01.2015, EU/1/14/978, Komisja Europejska (EU)
OSPEMIFEN do zastosowania według PL/EP1713458
14.01.2025 - 14.01.2030

(68) 1919458
(54) Powlekane dojelitowo cysteamina, cystamina i ich pochodne
(73) The Regents of The University of California, OAKLAND (US)
(93) 10.09.2013, EU/1/13/861, Komisja Europejska (EU)
(95) MERKAPTAMINA lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól do
zastosowania wg patentu PL/EP 1919458
(94) 26.01.2027 - 10.09.2028
(68) 2618831
(54) Makrocykliczne inhibitory proteazy serynowej HCV pochodzące
od proliny
(73) Enanta Pharmaceuticals, Inc., WATERTOWN (US)
(93) 28.07.2017, EU/1/17/1213, Komisja Europejska (EU)
(95) Glekaprewir lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól lub
ester
(94) 20.09.2031 - 28.07.2032
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TŁUMACZENIA PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju tłumaczenia
patentu europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, datę publikacji o udzieleniu lub zmianie patentu europejskiego,
rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w
którym ogłoszono o udzieleniu lub zmianie patentu, numer patentu
europejskiego.
T5 (97)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T4 (97)

13 02 2008
29 07 2009
11 04 2018
18 04 2018
25 04 2018
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
378368
387516
397993
398894
398936
398994
399333
399493(371346)
399878
399915
400151
400293
400303
400956
401029
401640
401657
402120
402354
402998
403009
403210
u)
403611
403731
404093
404478
404685
404686
405755
405897
406727
406920
406969
407223
407710
407872
408296
408484
408603
408707
409797
u)
409933
410391
410392
410824
411689
411972
412219
u)
412253
412475
412481
412535
u)

07/2006
20/2010
16/2013
22/2013
22/2013
24/2012
25/2013
23/2012
02/2014
25/2012
03/2014
04/2014
04/2014
07/2014
08/2014
11/2014
11/2014
13/2014
25/2013
18/2013
19/2014
20/2014
22/2014
23/2014
25/2014
01/2015
02/2014
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09/2015
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16/2015
16/2015
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21/2015
24/2015
26/2015
03/2016
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17/2015
10/2016
15/2015
15/2015
14/2016
20/2016
22/2016
06/2016
24/2016
25/2016
25/2016
25/2016

u)

412855
412871
412873
412922
413021
413125
413488
413853
414075
414132
414292
414652
414681(378465)
414994
415015
415057
415476
415575
415610
415660
415713
415753
415911
415925
416055
416087
416213
416378
416380
416382
u)
416510
416511
416512
416556
416796
u)
416917
416978
417093
u)
417125
417262
417287
u)
417633
u)
417914
418071
u)
418320
419357(405133)
420135
420136
420178
420179
420180
421759

01/2017
01/2017
01/2017
01/2017
02/2017
02/2017
04/2017
06/2017
07/2017
07/2017
08/2017
10/2017
11/2016
12/2017
12/2017
12/2017
14/2017
14/2017
14/2017
14/2017
15/2017
15/2017
16/2017
16/2017
17/2017
17/2017
18/2017
19/2017
19/2017
19/2017
20/2017
20/2017
20/2017
20/2017
22/2017
13/2017
23/2017
23/2017
24/2017
24/2017
25/2017
01/2018
02/2018
16/2017
05/2018
21/2017
21/2017
21/2017
21/2017
17/2017
21/2017
25/2017

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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307
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).
398803
400314
402378
404292
408978

21/2013
04/2014
15/2014
26/2014
03/2016

413380
414945
416471
416943

04/2017
12/2017
20/2017
22/2017

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
23/2005
01/2006
22/2012
11/2013
06/2014
11/2014
14/2014
25/2014

404500
410312
411220
413502
413711
414206
414742
414793

01/2015
12/2016
17/2016
04/2017
06/2017
08/2017
11/2017
11/2017
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE DECYZJI
O UDZIELENIU DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu podstawowego oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) 194480

rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
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375041
376925
394643
397079
400614
401577
402317
404229

Nr 9/2018

06/2009
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,

(B1) 194442 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Medical Technology Transfer Holding
B.V., Rotterdam, Holandia i dokonanie wpisu: D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V., Zuidland, Holandia
(B1) 194744 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Medical Technology Transfer Holding
B.V., Rotterdam, Holandia i dokonanie wpisu: D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V., Zuidland, Holandia
(B1) 197885 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., RZYM, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 200460 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., RZYM, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 202898 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., Rzym, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 203876 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., Rzym, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 204259 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KAMIŃSKI STANISŁAW, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: KAMIŃSKA DOROTA, Warszawa, Polska;
KAMIŃSKI PIOTR, Błonie, Polska
(B1) 204378 2018 04 11 A. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: KOSMALA JAN, Zawiercie, Polska;
SIEMIŃSKI MAREK, Sosnowiec, Polska; WILK STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle, Polska; WILK ŁUKASZ, Kędzierzyn-Koźle, Polska i dokonanie wpisu: KOSMALA JAN, Zawiercie, Polska; SIEMIŃSKI MAREK,
Sosnowiec, Polska; WILK STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle, Polska
(B1) 204743 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., Rzym, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 205154 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer SAS, Lyon, Francja i dokonanie wpisu: Bayer CropScience LTD., Cambridge, Wielka Brytania
(B1) 205491 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOLENDA ADAM, Tarnowskie Góry,
Polska; KOLENDA IWONA, Tarnowskie Góry, Polska i dokonanie
wpisu: KOLENDA ADAM, Tarnowskie Góry, Polska; KOLENDA TOMASZ, Tarnowskie Góry, Polska
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(B1) 205570 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer SAS, Lyon, Francja i dokonanie wpisu: Bayer CropScience LTD., Cambridge, Wielka Brytania
(B1) 205738 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KAMIŃSKI STANISŁAW, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: KAMIŃSKA DOROTA, Warszawa, Polska;
KAMIŃSKI PIOTR, Błonie, Polska
(B1) 206247 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer SAS, Lyon, Francja i dokonanie wpisu: Bayer CropScience LTD., Cambridge, Wielka Brytania
(B1) 206984 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., Rzym, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 208113 2018 07 05 A. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: GENENTECH INC., San Francisco,
Stany Zjednoczone Ameryki i wpisanie: GENENTECH INC., South
San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 208286 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer SAS, Lyon, Francja i dokonanie wpisu: Bayer CropScience LTD., Cambridge, Wielka Brytania
(B1) 209472 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt BG
Km 1425/17, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
(B1) 210476 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
BG Km 1425/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 213702 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Holmer Maschinenbau GMBH, Eggmühl, Niemcy i dokonanie wpisu: Exel Industries S.A., Epernay,
Francja
(B1) 214562 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
i dokonanie wpisu: MADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieruszów, Polska 363182050
(B1) 216004 2018 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ
MŁYŃSKICH SPOMASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870463203
i dokonanie wpisu: PIOTR GIERSZEWSKI ALFA, Warszawa, Polska 010633134
(B1) 217936 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt BG
Km 1425/17, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
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(B1) 218433 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UCB PHARMA S.A., Bruksela, Belgia
i dokonanie wpisu: UCB Biopharma SPRL, Bruksela, Belgia
(B1) 218632 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt BG
Km 1425/17, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 218633 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt BG
Km 1425/17, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 219566 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ViiV Healthcare UK (No.4) Limited, Brentford, Wielka Brytania
(B1) 220188 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KÜHNL-KINEL JACEK, Konstancin-Jeziorna, Polska; WOJCIECHOWSKI PIOTR, Budy-Grzybek, Polska
i dokonanie wpisu: KÜHNL-KINEL JACEK, Konstancin-Jeziorna,
Polska
(B1) 220920 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt BG
Km 1425/17, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 220969 2018 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZBIGNIEW TARKA DOR.-HAN.,
Warszawa, Polska 364370500 i dokonanie wpisu: ŻYROSKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368869098
(B1) 221011 2018 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ KWK RYDUŁTOWY ANNA, Katowice, Polska 003473087 i dokonanie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 360615984
(B1) 222256 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIRMA POSIADAŁO SPÓŁKA JAWNA,
Wykno, Polska 590433911 i dokonanie wpisu: POSIADALO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wykno, Polska 590433911
(B1) 223741 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KUNICKA-TYLEC JOLANTA, Lublin,
Polska i dokonanie wpisu: PYRGIES DOROTA, Lublin, Polska
(B1) 225285 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALLSETPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, Polska 360682101 i dokonanie
wpisu: CHUPTYŚ JANUSZ CONTISSI, Dębica, Polska 180350358
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(B1) 225298 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
BG Km 1425/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 225300 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
BG Km 1425/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 226449 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk,
Polska i dokonanie wpisu: RÓŻYCKI ZBIGNIEW DELTA, Katowice,
Polska 271196438
(B1) 226509 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(B1) 227431 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARTKOWIAK ROMAN, Wolkowo,
Polska; OLIWA ADAM, Szyszkowo, Polska i dokonanie wpisu: SPÓŁDZIELNIA PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO „DOLINA
MOGILNICY”, Wolkowo, Polska 302741783
(B1) 227531 2018 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GALIŃSKI JAN, Warszawa, Polska;
KOWALSKI HENRYK, Warszawa, Polska; MISIORNY KAZIMIERZ ANDRZEJ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW TARKA DOR.-HAN., Warszawa, Polska 364370500
(B1) 227531 2018 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZBIGNIEW TARKA DOR.-HAN., Warszawa, Polska 364370500 i dokonanie wpisu: LASER TECH EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368919376
(B1) 227932 2018 05 17 C. Wprowadzono zmianę twórców
przez wykreślenie wpisu: GĄSOWSKA IWONA ANNA, Łapy, Polska;
BOROWSKI ANDRZEJ, Łapy, Polska i dokonanie wpisu: GĄSOWSKA
IWONA ANNA, Łapy, Polska; BOROWSKI ANDRZEJ, Łapy, Polska;
KORZENIEWSKI MAREK, Białystok, Polska; KALISTY MARCIN, Stare
Juchy, Polska; GĄSOWSKI MICHAŁ, Łapy, Polska
(B1) 229389 2018 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NANOVECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021779493
i dokonanie wpisu: UNIVECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020015753
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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
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dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1538355 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION,
Hartford, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: United
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1615668 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 1618006 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 1639560 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gaelco, S.A., Barcelona, Hiszpania
i dokonanie wpisu: GAELCO DARTS S.L., Barcelona, Hiszpania
(T3) 1651726 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1673231 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 1673232 2018 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 1789063 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vein, Jon, Los Angeles, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hampton Creek, Inc., San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1744763 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US
Inc., Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1679022 2018 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Derin-Holzapfel & Co. Grundbesitz
und Beteiligungs KG, Meinhard-Frieda, Niemcy i dokonanie wpisu:
friedola Assets GmbH, Meinhard, Niemcy
(T3) 1698630 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno
Scalo, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
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(T3) 1584370 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1788443 2018 04 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
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i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1846148 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORAA, INC., Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SLT Technologies, Inc., Los
Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1788444 2018 04 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 1834040 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia

(T3) 1709364 2018 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREEN ENERGY CENTRUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białogard,
Polska 321393749 i dokonanie wpisu: WYSOCKI MICHAŁ, Kraków,
Polska

(T3) 1746109 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia

(T5) 1722887 2018 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy i dokonanie wpisu:
Clariant International Ltd., Muttenz, Szwajcaria
(T3) 1740501 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1761257 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 1744905 2018 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 1744899 2018 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 1747269 2018 04 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Metabolic Explorer, Saint Beauzire,
Francja i dokonanie wpisu: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(T3) 1778916 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1778501 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy

(T3) 1901584 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORAA, INC., Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SLT Technologies, Inc., Los
Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1839849 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI PLASTICS, INC., Tokyo,
Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Tokyo, Japonia
(T3) 1858605 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 1969130 2018 04 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Metabolic Explorer, Saint Beauzire,
Francja i dokonanie wpisu: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(T3) 1838826 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1858806 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1845957 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Heger, Peter, Ubstadt-Weiher,
Niemcy; Rettenberger, Reinhard, Göppingen, Niemcy; Spaich,
Carl-Friedrich, Heiningen, Niemcy i dokonanie wpisu: Heger, Peter,
Ubstadt-Weiher, Niemcy
(T3) 1874273 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy

(T3) 1779335 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy

(T3) 1864579 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mondelēz Japan Limited, Tokio,
Japonia i dokonanie wpisu: Kasugai Seika Aioi Co., Ltd., Nagoya,
Japonia

(T3) 1719070 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Philip Morris Products S.A., Neuchâtel,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: INEXTO SA, Lozanna, Szwajcaria

(T3) 1882062 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia

(T3) 1811988 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T5) 1831102 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1807349 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia

(T3) 2019172 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lu, T’ao yuan, Tajwan; Lan, T’ao
yuan, Tajwan i dokonanie wpisu: Lan, T’ao yuan, Tajwan; Shen,
Shih-Yi, Taoyuan City, Tajwan
(T3) 1898876 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 1899354 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceu-
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tiche Riunite S.p.A., Rome, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 1937893 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 1910082 2018 04 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 1928508 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 1940251 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T6) 1942744 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Johnson Matthey Public Limited
Company, London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Anglo Platinum Marketing Limited, London, Wielka Brytania
(T3) 1960475 2018 04 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGFA GRAPHICS NV,
Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 1971960 2018 03 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Signoptic Technologies,
le Bourget du Lac, Francja i dokonanie wpisu: ARJOWIGGINS SOLUTIONS, Boulogne-Billancourt, Francja
(T3) 1971960 2018 03 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARJOWIGGINS SOLUTIONS, Boulogne-Billancourt, Francja i dokonanie wpisu: ARJO SOLUTIONS, Levallois-Perret, Francja
(T3) 1973561 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1986867 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 1986633 2018 04 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Summit Corporation Plc,
Abingdon, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Summit Therapeutics, Plc., Abingdon, Wielka Brytania
(T3) 1986633 2018 04 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Summit Therapeutics, Plc., Abingdon, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Summit (Oxford) Limited,
Abingdon, Wielka Brytania
(T3) 1981630 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2001684 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 1991601 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1998750 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BioAlliance Pharma, Paris, Francja
i dokonanie wpisu: ONXEO, Paryż, Francja
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(T3) 2026902 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2099297 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2021328 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, Bazylea, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Sun Pharma Global FZE, Sharjah, Zjednoczone
Emiraty Arabskie
(T3) 2052077 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim
am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy
(T3) 2034853 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2060090 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Yuen, Pak Kay, Hillingdon Village,
Wielka Brytania; Eliasch, Johan, London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Wireless Wonders Ltd., Road Town, Brytyjskie Wyspy
Dziewicze
(T3) 2084015 2018 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2062014 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2087045 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2115217 2018 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH, München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2104618 2018 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2094749 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Sherwin-Williams Luxembourg Investment Management Company S.á
r.l., Luksemburg, Luksemburg
(T3) 2384306 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Longobardi s.r.l., Lana, Włochy
i dokonanie wpisu: Unisorting S.r.l., Lugo, Włochy
(T3) 2099710 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2130007 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2136798 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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

win-Williams Luxembourg Investment Management Company S.á
r.l., Luksemburg, Luksemburg

(T3) 2139617 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vecchiato, Sergio, Mortegliano,
Włochy i dokonanie wpisu: PMI SRL, Castions di Strada, Włochy

(T5) 2270319 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TUNAP Industrie Chemie GmbH &
Co. Produktions KG, Wolfratshausen, Niemcy i dokonanie wpisu:
TUNAP GmbH & Co. KG, Wolfratshausen, Niemcy

(T3) 2163131 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E2V Technologies (UK)
Limited, Chelmsford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Teledyne
E2V (UK) Limited, Chelmsford, Wielka Brytania
(T3) 2142570 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2185203 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy

(T3) 2138027 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CLAAS E-Systems KGaA mbH
& Co KG, Gütersloh, Niemcy i dokonanie wpisu: CLAAS E-Systems
KGaA mbh & Co KG, Dissen am Teutoburger Wald, Niemcy
(T3) 2311307 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CLAAS E-Systems KGaA mbH
& Co KG, Gütersloh, Niemcy i dokonanie wpisu: CLAAS E-Systems
KGaA mbh & Co KG, Dissen am Teutoburger Wald, Niemcy
(T3) 2322190 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy

(T3) 2150494 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia

(T3) 2085999 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E2V Technologies (UK)
Limited, Chelmsford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Teledyne
E2V (UK) Limited, Chelmsford, Wielka Brytania

(T3) 2178851 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly & Company, Indianapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2147597 2018 03 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fox International Group
Limited, Hainault, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Fox International Group Limited, Brentwood, Wielka Brytania

(T3) 2167421 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia

(T3) 2245241 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: USG INTERIORS, LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Knauf International
GmbH, Iphofen, Niemcy

(T3) 2203618 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Exsto, Romans sur Isère, Francja
i dokonanie wpisu: ELLIPSE INDUSTRIE, Montbonnot-Saint-Martin,
Francja

(T3) 2240066 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Maschinenfabrik Heute GmbH
& Co. KG, Solingen, Niemcy i dokonanie wpisu: HEUTE Maschinenfabrik Gmbh & Co. KG, Solingen, Niemcy

(T3) 2203618 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELLIPSE INDUSTRIE, Montbonnot-Saint-Martin, Francja i dokonanie wpisu: EXTO THERMOPLASTICS,
Romans-sur-Isère, Francja

(T3) 2346495 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AstraZeneca UK Limited, Cambridge, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: KUDOS PHARMACEUTICALS
LIMITED, Cambridge, Wielka Brytania

(T3) 2197296 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Aktiebolaget Hanson & Möhring, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Salinity AB, Göteborg, Szwecja

(T3) 2349928 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia

(T3) 2205754 2018 04 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Metabolic Explorer, Saint Beauzire,
Francja i dokonanie wpisu: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(T3) 2150416 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APS MANUFACTURING EOOD, Botevgrad, Bułgaria i dokonanie wpisu: APS Trading OOD, Botevgrad,
Bułgaria
(T3) 2155436 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Stanley Works (Europe) GmbH,
Dübendorf, Szwajcaria i dokonanie wpisu: STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
(T3) 2209853 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2234816 2018 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2222803 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Sher-

(T3) 2346543 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DODUCO GmbH, Pforzheim,
Niemcy i dokonanie wpisu: Doduco Contacts and Refining GmbH,
Pforzheim, Niemcy
(T3) 2355961 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Belron Hungary Kft - Zug Branch,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Berlon International Limited,
Surrey, Wielka Brytania
(T3) 2291564 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki
(T3) 2297577 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2323852 2018 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
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(T3) 2318884 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2310023 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2334594 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2342198 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Sun Pharma Global FZE, Sharjah, Zjednoczone
Emiraty Arabskie
(T3) 2373631 2018 04 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUMMIT THERAPEUTICS PLC,
Abingdon, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Summit (Oxford)
Limited, Abingdon, Wielka Brytania
(T3) 2318029 2018 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ambrx, Inc., La Jolla, Stany Zjednoczone Ameryki; Eli Lilly & Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc., Greenfield, Stany
Zjednoczone Ameryki; Ambrx, Inc., La Jolla, Stany Zjednoczone
Ameryki
(T3) 2327407 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2342223 2018 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ambrx, Inc., La Jolla, Stany Zjednoczone Ameryki; ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ambrx, Inc., La Jolla, Stany
Zjednoczone Ameryki; Elanco US Inc., Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2214056 2018 04 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2272797 2018 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2281729 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROPFIN B.V., VW Leimuiden, Holandia i dokonanie wpisu: LEITNER S.p.A., Vipiteno, Włochy
(T3) 2357196 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biogen Hemophilia Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bioverativ
Therapeutics Inc., Waltham, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2408730 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2408775 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2421869 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2429882 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Diehl Defence Land Systems
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GmbH, Freisen, Niemcy i dokonanie wpisu: DST Defence Service
Tracks GmbH, Freisen, Niemcy
(T3) 2432892 2018 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OrganoBalance GmbH, Berlin,
Niemcy i dokonanie wpisu: Novozymes A/S, Bagsvaerd, Dania
(T3) 2443059 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 2461970 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2483082 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T5) 2384901 2018 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2363393 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Sun Pharma Global FZE, Sharjah, Zjednoczone
Emiraty Arabskie
(T3) 2511297 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MorphoSys AG, Martinsried/München, Niemcy i dokonanie wpisu: MorphoSys AG, Planegg, Niemcy
(T3) 2528746 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2545486 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2531189 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite S.P.A., Rome, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A.,
Milano, Włochy
(T3) 2542225 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2560662 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2686262 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wrap Film Systems Limited, Telford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Melitta UK Ltd.,
Telford, Wielka Brytania
(T3) 2575968 2018 04 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Summit Therapeutics plc, Abingdon, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Summit (Oxford) Limited,
Abingdon, Wielka Brytania
(T3) 2526042 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AH Industries A/S, Bjert, Dania
i dokonanie wpisu: AH Industries A/S, Ribe, Dania
(T3) 2618830 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2651392 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2606058 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eastern Virginia Medical School,
Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Eastern
Virginia Medical School, Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki; Children’s Health Foundation, Inc., Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki; Eriko Life Sciences Ventures, LLC, Norfolk, Stany Zjednoczone
Ameryki
(T3) 2659007 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2610248 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Teijin Pharma Limited, Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: TEIJIN LIMITED, Osaka, Japonia
(T3) 2611776 2018 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LG Life Sciences Ltd, Seoul, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: LG Chem, Ltd., Seoul, Korea Południowa
(T3) 2624836 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, Stany Zjednoczone Ameryki; Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation, Osaka, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Tanabe
Pharma Corporation, Osaka, Japonia; Bausch & Lomb Pharma Holdings Corp., Rochester, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2452826 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2623163 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Minimax GmbH & Co KG, Bad
Oldesloe, Niemcy i dokonanie wpisu: MV Pipe Technologies GmbH,
Wittenberge, Niemcy
(T3) 2540445 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hermes Schleifkörper GmbH,
Dresden, Niemcy i dokonanie wpisu: Hermes Schleifmittel GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2537528 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2573189 2018 04 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Metabolic Explorer, Saint Beauzire,
Francja i dokonanie wpisu: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(T3) 2681313 2018 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OrganoBalance GmbH, Berlin,
Niemcy i dokonanie wpisu: Novozymes A/S, Bagsvaerd, Dania
(T3) 2693866 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, Niemcy i dokonanie wpisu: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.,
München, Niemcy
(T3) 2704734 2018 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite S.P.A., Rome, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A.,
Milano, Włochy
(T3) 2710000 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2723578 2018 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
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München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2751409 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TUNAP Industrie Chemie GmbH &
Co. Produktions KG, Wolfratshausen, Niemcy i dokonanie wpisu:
TUNAP GmbH & Co. KG, Wolfratshausen, Niemcy
(T3) 2736488 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2758371 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Rome, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2766653 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Minimax GmbH & Co KG, Bad
Oldesloe, Niemcy i dokonanie wpisu: MV Pipe Technologies GmbH,
Wittenberge, Niemcy
(T3) 2799194 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Inauen Group AG, Herisau, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG,
Wolfertschwenden, Niemcy
(T3) 2817155 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 3047621 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nokia Solutions and Networks
Management International GmbH, Munich, Niemcy i dokonanie
wpisu: Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG, München,
Niemcy
(T3) 2912021 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2925532 2018 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2952180 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Rome, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2907813 2018 04 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Summit Therapeutics plc, Abingdon, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Summit (Oxford) Limited,
Abingdon, Wielka Brytania
(T3) 2885978 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BONGRAIN S.A., Viroflay,
Francja i dokonanie wpisu: SAVENCIA SA, Viroflay, Francja
(T3) 2970424 2018 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly and Company, Indianapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki; Ambrx, Inc., La Jolla, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc., Greenfield, Stany
Zjednoczone Ameryki; Ambrx, Inc., La Jolla, Stany Zjednoczone
Ameryki
(T3) 3108979 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Uddeholm Svenska AB, Mölndal,
Szwecja i dokonanie wpisu: voestalpine High Performance Metals
Sweden AB, MÖLNDAL, Szwecja
(T3) 2760507 2018 04 30 C. EISENGARTHEN CHRISTOPH, Ginsheim, Niemcy; EISSENGARTHEN CHRISTOPH, Ginsheim, Niemcy
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 210231 2017 04 12

Unieważniono w całości.
313

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) 190556
(B1) 191178
(B1) 191452
(B1) 191670
(B1) 191686
(B1) 191696
(B1) 191796
(B1) 192575
(B1) 192706
(B1) 192769
(B1) 194010
(B1) 194106
(B1) 194749
(B1) 194800
(B1) 195692
(B1) 195737
(B1) 196062
(B1) 196583
(B1) 196748
(B1) 196777
(B1) 197299
(B1) 197550
(B1) 198012
(B1) 198025
(B1) 198436
(B1) 198629
(B1) 198784
(B1) 198785
(B1) 199198
(B1) 199350
(B1) 199599
(B1) 199888
(B1) 200297
(B1) 200494
(B1) 200526
(B1) 200543
(B1) 200764
(B1) 200824
(B1) 200872
(B1) 200928
(B1) 200986
(B1) 201282
(B1) 201480
(B1) 201484
(B1) 201611
(B1) 201612
(B1) 201812
(B1) 202105
(B1) 202580

2017 08 12
2017 08 04
2017 08 25
2017 08 04
2017 08 27
2017 06 02
2017 08 04
2017 07 28
2017 05 26
2017 08 17
2017 08 31
2017 08 01
2017 08 30
2017 08 10
2017 08 08
2017 08 20
2017 08 16
2017 08 31
2017 08 02
2017 08 29
2017 08 06
2017 08 23
2017 08 17
2017 08 27
2017 08 18
2017 08 18
2017 08 07
2017 08 07
2017 08 29
2017 08 04
2017 08 22
2017 08 09
2017 08 06
2017 08 25
2017 08 09
2017 08 07
2017 08 01
2017 08 16
2017 08 18
2017 08 26
2017 08 01
2017 08 25
2017 08 07
2017 08 28
2017 08 04
2017 08 04
2017 08 02
2017 08 08
2017 08 28

(B1) 202589
(B1) 202899
(B1) 203026
(B1) 203111
(B1) 203332
(B1) 203946
(B1) 204133
(B1) 204222
(B1) 204450
(B1) 204764
(B1) 204786
(B1) 204923
(B1) 205051
(B1) 205179
(B1) 205323
(B1) 205487
(B1) 205976
(B1) 206156
(B1) 206158
(B1) 206712
(B1) 207031
(B1) 207224
(B1) 207327
(B1) 208779
(B1) 209339
(B1) 209358
(B1) 210067
(B1) 210149
(B1) 210234
(B1) 210610
(B1) 210863
(B1) 211019
(B1) 211172
(B1) 211267
(B1) 212526
(B1) 212549
(B1) 212652
(B1) 212925
(B1) 212927
(B1) 212956
(B1) 212966
(B1) 212967
(B1) 213335
(B1) 213381
(B1) 213450
(B1) 213631
(B1) 213683
(B1) 213743
(B1) 213833

2017 08 09
2017 08 16
2017 08 04
2017 08 10
2017 08 02
2017 08 30
2017 08 19
2017 08 30
2017 08 31
2017 08 10
2017 08 23
2017 08 23
2017 08 11
2017 08 30
2017 08 18
2017 08 31
2017 07 22
2017 08 28
2017 08 18
2017 08 21
2017 08 27
2017 08 12
2017 08 19
2017 08 16
2017 08 27
2017 08 05
2017 08 21
2017 08 07
2017 08 07
2017 08 11
2017 08 07
2017 08 31
2017 08 27
2017 08 01
2017 08 14
2017 08 28
2017 08 06
2017 08 11
2017 07 20
2017 08 23
2014 01 15
2017 08 21
2017 08 08
2017 08 26
2017 08 11
2017 08 10
2017 08 20
2017 08 14
2017 08 24

(B1) 213879
(B1) 214283
(B1) 214437
(B1) 214532
(B1) 214619
(B1) 214731
(B1) 214825
(B1) 215023
(B1) 215042
(B1) 215520
(B1) 215521
(B1) 215793
(B1) 216330
(B1) 216425
(B1) 216472
(B1) 216500
(B1) 216788
(B1) 216825
(B1) 217100
(B1) 217163
(B1) 217549
(B1) 217685
(B1) 218091
(B1) 218104
(B1) 218110
(B1) 218137
(B1) 219098
(B1) 219157
(B1) 219201
(B1) 219250
(B1) 219254

Nr 9/2018
(B1) 219273
(B1) 219331
(B1) 219749
(B1) 219856
(B1) 220568
(B1) 220650
(B1) 220717
(B1) 220831
(B1) 220906
(B1) 221089
(B1) 221185
(B1) 221331
(B1) 221346
(B1) 221437
(B1) 221464
(B1) 221475
(B1) 221533
(B1) 221602
(B1) 221965
(B1) 221984
(B1) 222015
(B1) 222034
(B1) 222038
(B1) 222079
(B1) 222080
(B1) 222081
(B1) 222118
(B1) 222836
(B1) 223668
(B1) 224412
(B1) 224749

2017 08 28
2017 08 06
2017 08 20
2017 08 12
2017 08 31
2017 08 20
2017 08 11
2017 08 04
2017 08 01
2016 04 20
2016 04 26
2016 04 26
2017 08 31
2017 08 16
2017 08 10
2017 08 11
2017 08 08
2017 08 19
2017 08 21
2017 08 11
2017 08 04
2017 08 05
2017 06 25
2017 08 22
2017 08 02
2017 03 24
2017 08 28
2017 08 08
2017 08 01
2017 08 31
2017 08 31

2017 08 30
2017 08 14
2017 08 15
2017 08 16
2017 08 01
2017 08 27
2017 08 29
2017 08 30
2016 08 20
2016 12 30
2017 08 21
2017 08 24
2017 08 01
2017 08 15
2017 08 11
2017 06 03
2017 08 06
2017 08 29
2016 12 13
2017 08 14
2017 05 04
2017 08 09
2017 08 30
2017 08 17
2017 08 17
2017 08 17
2016 07 01
2016 04 25
2017 03 26
2017 07 30
2015 07 30
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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) 1460357
(T3) 1578145
(T3) 1580372
(T3) 1582262
(T3) 1593654
(T3) 1601976
(T3) 1603919
(T3) 1603953
(T3) 1604533
(T3) 1606241
(T3) 1606409
(T3) 1608263
(T3) 1610633
(T3) 1611245
(T3) 1613434
(T3) 1616411
(T3) 1616412
(T3) 1623080
(T3) 1627050
(T3) 1698553
(T3) 1702859
(T3) 1703162
(T3) 1705312
(T3) 1707296

2017 03 01
2017 03 18
2017 03 21
2017 03 29
2017 03 30
2017 03 02
2017 03 10
2017 03 11
2017 03 18
2017 03 04
2017 03 17
2017 03 29
2017 03 05
2017 03 26
2017 03 12
2017 03 17
2017 03 17
2017 03 16
2017 03 26
2017 03 04
2017 03 16
2017 03 17
2017 03 17
2017 03 23

(T3) 1708540
(T3) 1721087
(T3) 1722636
(T3) 1723322
(T3) 1723323
(T3) 1724521
(T3) 1725410
(T3) 1725467
(T3) 1725548
(T3) 1725748
(T3) 1725872
(T3) 1727434
(T3) 1728018
(T3) 1730093
(T3) 1730119
(T3) 1732834
(T3) 1732862
(T3) 1733140
(T3) 1733263
(T3) 1735561
(T3) 1735982
(T3) 1737439
(T3) 1737645
(T3) 1737734

2017 03 07
2017 03 03
2017 03 10
2017 03 10
2017 03 10
2017 03 21
2017 03 14
2017 03 02
2017 03 11
2017 03 10
2017 03 17
2017 03 14
2017 03 22
2017 03 22
2017 03 11
2017 03 26
2017 03 16
2017 03 10
2017 03 29
2017 03 24
2017 03 14
2017 03 31
2017 03 25
2017 03 09

Nr 9/2018
(T3) 1740213
(T3) 1741970
(T3) 1742544
(T3) 1745069
(T3) 1747567
(T3) 1753674
(T3) 1753852
(T3) 1759249
(T3) 1778954
(T3) 1794202
(T3) 1832554
(T3) 1835573
(T3) 1839498
(T3) 1839523
(T3) 1839543
(T3) 1840317
(T3) 1840682
(T3) 1842959
(T3) 1846592
(T3) 1846630
(T3) 1848406
(T3) 1848918
(T3) 1852211
(T3) 1852300
(T3) 1855827
(T3) 1855882
(T3) 1855946
(T3) 1859651
(T3) 1861458
(T3) 1863432
(T3) 1863519
(T3) 1863711
(T3) 1864019
(T3) 1865130
(T3) 1866400
(T3) 1867910
(T3) 1868689
(T3) 1868746
(T3) 1869292
(T3) 1869359
(T3) 1871551
(T3) 1871691
(T3) 1871707
(T3) 1876918
(T3) 1877456
(T3) 1921005
(T3) 1965497
(T3) 1967339
(T3) 1967628
(T3) 1972727
(T3) 1972747
(T3) 1974716
(T3) 1980310
(T3) 1980560
(T3) 1983014
(T3) 1985523
(T3) 1989231
(T3) 1991511
(T3) 1994114
(T3) 1996795
(T3) 1996839
(T3) 1996853
(T3) 1997117
(T3) 1997202
(T3) 1999133
(T3) 1999287
(T3) 2001287
(T3) 2001639
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2017 03 30
2017 03 23
2017 03 04
2017 03 30
2017 03 14
2017 03 16
2017 03 02
2017 03 04
2017 03 10
2016 08 29
2017 03 06
2017 03 05
2017 03 27
2017 03 30
2017 03 31
2017 03 22
2017 03 13
2017 03 09
2017 02 10
2017 02 03
2017 02 15
2017 02 03
2017 03 27
2017 03 08
2017 03 09
2017 03 08
2017 03 01
2017 03 15
2017 03 20
2017 03 14
2017 03 30
2017 03 10
2017 03 23
2017 03 20
2017 03 09
2017 03 06
2017 03 17
2017 03 14
2017 03 13
2017 03 11
2017 03 31
2017 03 03
2017 03 16
2017 03 30
2017 03 16
2017 03 12
2017 03 01
2017 03 03
2017 03 08
2017 03 19
2017 03 17
2017 03 30
2017 03 07
2017 03 12
2017 03 20
2017 03 20
2017 03 21
2017 03 05
2017 03 05
2017 03 22
2017 03 08
2017 03 20
2017 03 15
2017 03 09
2017 03 29
2017 03 13
2017 03 21
2017 03 20

(T3) 2001891
(T3) 2002169
(T3) 2005446
(T3) 2007860
(T3) 2008048
(T3) 2010456
(T3) 2010536
(T3) 2012599
(T3) 2013497
(T3) 2013520
(T3) 2015677
(T3) 2019765
(T3) 2047487
(T3) 2055635
(T3) 2055636
(T3) 2092115
(T3) 2098435
(T3) 2098665
(T3) 2100592
(T3) 2100797
(T3) 2100809
(T3) 2100824
(T3) 2100998
(T3) 2101175
(T3) 2103681
(T3) 2103881
(T3) 2106681
(T3) 2108647
(T3) 2122220
(T3) 2124944
(T3) 2125711
(T3) 2129227
(T3) 2129568
(T3) 2131682
(T3) 2131860
(T3) 2134339
(T3) 2137191
(T3) 2139334
(T3) 2139890
(T3) 2142054
(T3) 2145569
(T3) 2146877
(T3) 2146923
(T3) 2147441
(T3) 2152364
(T3) 2155346
(T3) 2204593
(T3) 2205359
(T3) 2210730
(T3) 2216157
(T3) 2220152
(T3) 2226406
(T3) 2227934
(T3) 2230139
(T3) 2233009
(T3) 2233375
(T3) 2236641
(T3) 2236727
(T3) 2242752
(T3) 2245027
(T3) 2246339
(T3) 2249784
(T3) 2251014
(T3) 2254738
(T3) 2254973
(T3) 2257754
(T3) 2259800
(T3) 2260042

2017 03 27
2017 03 15
2017 03 09
2017 03 02
2017 03 16
2017 03 30
2017 03 28
2017 03 22
2017 03 08
2017 03 30
2017 03 09
2017 03 28
2017 03 28
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 26
2017 03 02
2017 03 06
2017 03 11
2017 03 05
2017 03 05
2017 03 12
2017 03 11
2017 03 10
2017 03 19
2017 03 18
2017 03 26
2017 03 30
2017 03 06
2017 03 14
2017 03 07
2017 03 19
2017 03 14
2017 03 31
2017 03 11
2017 03 14
2017 03 28
2017 03 31
2017 03 28
2017 03 16
2017 03 27
2017 03 19
2017 03 11
2017 03 14
2017 03 07
2017 03 13
2017 03 22
2017 03 27
2017 03 18
2017 03 18
2016 12 05
2017 03 17
2017 03 11
2017 03 17
2017 03 18
2017 03 25
2017 03 30
2017 03 31
2017 02 13
2017 02 06
2017 03 18
2017 03 28
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 18
2017 03 30
2017 03 04
2017 03 25

(T3) 2260071
(T3) 2260075
(T3) 2260160
(T3) 2265139
(T3) 2265571
(T3) 2265572
(T3) 2265573
(T3) 2265939
(T3) 2266582
(T3) 2266619
(T3) 2268427
(T3) 2271613
(T3) 2274412
(T3) 2276656
(T3) 2279043
(T3) 2279128
(T3) 2279159
(T3) 2280941
(T3) 2285310
(T3) 2288920
(T3) 2319500
(T3) 2332940
(T3) 2341201
(T3) 2366835
(T3) 2368811
(T3) 2369061
(T3) 2369209
(T3) 2369597
(T3) 2371498
(T3) 2372145
(T3) 2372177
(T3) 2374856
(T3) 2374919
(T3) 2383496
(T3) 2399915
(T3) 2399916
(T3) 2402645
(T3) 2403509
(T3) 2403648
(T3) 2403649
(T3) 2405963
(T3) 2406183
(T3) 2406227
(T3) 2406253
(T3) 2406279
(T3) 2406299
(T3) 2407689
(T3) 2408293
(T3) 2408594
(T3) 2408834
(T3) 2408835
(T3) 2408973
(T3) 2409513
(T3) 2410845
(T3) 2411289
(T3) 2411632
(T3) 2413707
(T3) 2413708
(T3) 2415253
(T3) 2415439
(T3) 2419559
(T3) 2426241
(T3) 2427517
(T3) 2439245
(T3) 2450519
(T3) 2465522
(T3) 2471635
(T3) 2496323

2017 03 30
2017 03 23
2017 03 06
2017 03 05
2017 03 18
2017 03 18
2017 03 18
2017 03 21
2017 03 18
2017 03 04
2017 03 09
2017 03 25
2017 03 31
2017 02 05
2017 03 24
2017 03 27
2017 03 19
2017 03 25
2017 03 04
2016 06 16
2017 03 11
2017 03 30
2017 03 22
2017 03 07
2017 03 23
2017 03 11
2017 03 16
2017 03 12
2017 03 30
2017 03 30
2017 03 14
2017 03 27
2017 03 11
2017 03 09
2017 03 11
2017 03 11
2017 03 14
2017 03 05
2017 03 03
2017 03 03
2017 03 11
2017 03 10
2017 03 12
2017 03 04
2017 03 09
2017 03 10
2017 03 09
2017 03 16
2017 03 19
2017 03 12
2017 03 16
2017 03 05
2017 03 17
2017 03 25
2017 03 19
2017 03 22
2017 03 22
2017 03 22
2017 03 30
2017 03 25
2017 03 25
2017 03 11
2017 03 25
2017 03 04
2017 03 11
2017 03 25
2016 04 17
2017 03 09
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(T3) 2497723
(T3) 2502487
(T3) 2502848
(T3) 2503205
(T3) 2506064
(T3) 2508433
(T3) 2514892
(T3) 2517575
(T3) 2519215
(T3) 2520150
(T3) 2531087
(T3) 2544682
(T3) 2544805
(T3) 2545019
(T3) 2545220
(T3) 2547194
(T3) 2547611
(T3) 2547648
(T3) 2547652
(T3) 2547706
(T3) 2547728
(T3) 2550258
(T3) 2550433
(T3) 2550649
(T3) 2552225
(T3) 2552511
(T3) 2552766
(T3) 2552850
(T3) 2553175
(T3) 2553229
(T3) 2553661
(T3) 2556218
(T3) 2556317
(T3) 2558602
(T3) 2559047
(T3) 2565195
(T3) 2644276
(T3) 2644373
(T3) 2644613
(T3) 2644781
(T3) 2660416
(T3) 2662209
(T3) 2674574
(T3) 2674575
(T3) 2676904
(T3) 2681135
(T3) 2681515
(T3) 2683942
(T3) 2684278
(T3) 2686639
(T3) 2689104
(T3) 2689188
(T3) 2692037
(T3) 2694087
(T3) 2694222
(T3) 2694547
(T3) 2777390
(T3) 2781866
(T3) 2787287
(T3) 2822414
(T3) 2822878
(T3) 2822981
(T3) 2830449
(T3) 2836658
(T3) 2873760
(T3) 2889535
(T3) 2924589
(T3) 2969811

2017 03 07
2017 03 25
2017 03 14
2017 03 22
2017 03 28
2017 03 29
2017 03 20
2017 03 27
2017 03 31
2017 02 11
2017 03 02
2017 03 11
2017 03 08
2017 03 08
2017 03 03
2017 03 18
2017 03 04
2017 03 15
2017 03 10
2017 03 02
2017 03 15
2017 03 10
2017 03 15
2017 03 22
2017 03 08
2017 03 25
2017 03 31
2017 03 29
2017 03 30
2017 03 31
2017 03 22
2017 03 07
2017 03 24
2017 03 16
2017 03 25
2017 03 28
2017 03 27
2017 03 26
2017 03 30
2017 03 30
2017 03 14
2017 03 12
2017 03 30
2017 03 30
2017 03 20
2017 03 02
2017 03 02
2017 03 08
2017 03 10
2017 03 01
2017 03 20
2017 03 01
2017 03 27
2017 03 30
2017 03 21
2017 03 28
2017 03 12
2017 03 22
2017 03 04
2017 03 09
2017 03 05
2017 03 08
2017 03 28
2017 03 28
2017 03 04
2017 03 17
2017 03 27
2017 03 11
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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.
406530 12/2017 15 05 2018

Unieważniono decyzję z dnia
25 04 2017 r. o odmowie udzielenia patentu.

Nr 9/2018

Nr 9/2018
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B. WZORY UŻYTKOWE
316
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 195 do nr 70 246)
Y1 (11) 70198
(41) 2014 03 17
(51) A47B 43/04 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 57/00 (2006.01)
(62) 400753
(21) 125766
(22) 2012 09 12
(72) KRUPIŃSKA MARTA, Janikowo (PL)
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo (PL)
(54) Zespół konstrukcyjny szafy
Y1 (11) 70199
(41) 2014 03 17
(51) A47B 67/00 (2006.01)
(62) 400753
(21) 125767
(22) 2012 09 12
(72) KRUPIŃSKA MARTA, Janikowo (PL)
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo (PL)
(54) Zespół konstrukcyjny komody mobilnej
Y1 (11) 70222
(41) 2017 03 27
(51) A47C 4/00 (2006.01)
(21) 124380
(22) 2015 09 15
(72) ŚLIWIŃSKI ARIEL, Dąbrowa Chełmińska (PL)
(73) ROGOZINSKI JACEK SELLA SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz (PL);
KORNACKI ANDRZEJ SELLA SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz (PL)
(54) Składane krzesło
Y1 (11) 70215
(41) 2017 10 23
(51) A47C 7/42 (2006.01)
B60N 2/64 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
(21) 125058
(22) 2016 04 20
(72) JUŚKIEWICZ-KOWALIK TERESA, Warszawa (PL)
(73) ANKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sulechów (PL)
(54) Oparcie pod plecy

(72) MAZUR JACEK, Lublin (PL); PANASIEWICZ MARIAN, Lublin (PL);
SOBCZAK PAWEŁ, Lublin (PL); ZAWIŚLAK KAZIMIERZ, Snopków (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Komora do sterylizacji materiałów ziarnistych lub rozdrobnionych
Y1 (11) 70219
(41) 2017 11 20
(51) A61M 15/02 (2006.01)
A61M 16/06 (2006.01)
(21) 125149
(22) 2016 05 16
(72) STAJERSKI JACEK, Bielsko-Biała (PL)
(73) SCHOTHELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie do inhalacji
Y1 (11) 70206
(41) 2014 12 08
(51) A63G 7/00 (2006.01)
(62) 404189
(21) 125940
(22) 2013 06 03
(72) GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); LEŃSKI TOMASZ,
Andrychów (PL)
(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Wagonik kolejki górskiej
Y1 (11) 70197
(41) 2017 06 05
(51) A63H 33/16 (2006.01)
(21) 124620
(22) 2015 11 25
(72) LEWANDOWSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) MONUMI KRZYSZTOF WAGNER SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Kartonowa makieta kamienicy
Y1 (11) 70223
(41) 2017 12 18
(51) B02C 4/12 (2006.01)
B02C 19/10 (2006.01)
(21) 125217
(22) 2016 06 13
(72) MYCZKO ANDRZEJ, Poznań (PL); ALESZCZYK ŁUKASZ,
Poznań (PL); WAŁOWSKI GRZEGORZ, Opole (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Urządzenie rozdrabniająco-rozcierające substrat

Y1 (11) 70210
(41) 2018 01 29
(51) A61B 8/00 (2006.01)
A61K 49/22 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
(21) 125390
(22) 2016 07 26
(72) KIK PIOTR, Ujazd (PL); KIK DOMINIK, Łódź (PL)
(73) KIKGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ujazd (PL)
(54) Dystans hydrożelowy

Y1 (11) 70246
(41) 2018 03 12
(51) B22D 39/00 (2006.01)
B22D 41/00 (2006.01)
(21) 125515
(22) 2016 08 26
(72) KACZMARCZYK BARTŁOMIEJ, Olkusz (PL); NOGA LESZEK,
Olkusz (PL); PORADA PIOTR, Olkusz (PL)
(73) BOLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bukowno (PL)
(54) Belka zalewowa

Y1 (11) 70245
(51) A61L 2/10 (2006.01)
A23L 3/28 (2006.01)
(21) 125446

Y1 (11) 70229
(51) B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/00 (2006.01)
(21) 124597

(41) 2018 02 12

(22) 2016 08 05

(41) 2017 05 22
(22) 2015 11 17
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(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Walizka na narzędzia
Y1 (11) 70230
(41) 2017 05 22
(51) B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/00 (2006.01)
(21) 124598
(22) 2015 11 17
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Skrzynka na narzędzia
Y1 (11) 70231
(41) 2017 05 22
(51) B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/00 (2006.01)
(21) 124599
(22) 2015 11 17
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Skrzynka na narzędzia
Y1 (11) 70235
(41) 2017 05 22
(51) B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/00 (2006.01)
(21) 124606
(22) 2015 11 17
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Skrzynka na narzędzia
Y1 (11) 70213
(41) 2014 02 03
(51) B41J 2/175 (2006.01)
B41J 2/21 (2006.01)
B41J 29/06 (2006.01)
(62) 400223
(21) 124490
(22) 2012 08 02
(72) MATEJA BARTOSZ, Dębica (PL)
(73) PROGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(54) Układ do drukowania w technologii strumieniowego rozpraszania atramentu
Y1 (11) 70236
(41) 2018 01 03
(51) B41J 13/22 (2006.01)
B41J 13/20 (2006.01)
(21) 125246
(22) 2016 06 19
(72) MAKOWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); BARTOSIŃSKI MARCIN,
Wolskie (PL); SAMORAJ STANISŁAW, Błonie (PL); WOLIŃSKI
KAZIMIERZ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(73) EMAR-SAMORAJ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, Kopytów (PL)
(54) Mechanizm do mocowania papieru w drukarkach
Y1 (11) 70226
(41) 2017 12 18
(51) B60B 35/00 (2006.01)
B60B 35/02 (2006.01)
(21) 125230
(22) 2016 06 14
(72) DROŻDŻAL STEFAN, Czarna Białostocka (PL); NITZKE
RYSZARD, Ostrów Wielkopolski (PL); KOŁODKO KRZYSZTOF,
Choroszcz (PL)
(73) CYNKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarna Białostocka (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny instalacji hamulcowej maszyny rolniczej
Y1 (11) 70241
(51) B62B 7/14 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
(21) 125371

(41) 2018 01 29
(22) 2016 07 18

Nr 9/2018

(72) KLIMEK ARKADIUSZ, Rędziny (PL)
(73) KLIMEK ARKADIUSZ FIRMA WIELOBRANŻOWA KLIMEK-PLAST,
Rędziny (PL)
(54) Mechanizm zatrzaskowy mocowania gondoli w stelażu wózka
dziecięcego
Y1 (11) 70234
(41) 2017 05 22
(51) B65B 1/18 (2006.01)
(21) 124605
(22) 2015 11 18
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Taczka ogrodowa
Y1 (11) 70203
(41) 2018 01 03
(51) B65D 6/08 (2006.01)
B65D 85/08 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
(21) 126315
(22) 2017 04 28
(72) ZWIERZCHOWSKI MACIEJ, Wilczyce (PL); ZIEMBA JACEK,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Skrzynka transportowa do transportowania odkuwek
Y1 (11) 70209
(41) 2018 04 23
(51) B65D 27/30 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
(21) 125685
(22) 2016 10 14
(72) GŁOWIŃSKI JÓZEF, Toruń (PL); CHOJNOWSKI ANDRZEJ,
Wąbrzeźno (PL); MYSZKOROWSKI DARIUSZ, Toruń (PL)
(73) PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Taśma zabezpieczająca
Y1 (11) 70237
(41) 2018 01 03
(51) B65D 71/40 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 71/70 (2006.01)
(21) 125256
(22) 2016 06 22
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze
Y1 (11) 70232
(41) 2017 05 22
(51) B65G 3/02 (2006.01)
B65D 6/18 (2006.01)
B65D 88/00 (2006.01)
(21) 124603
(22) 2015 11 18
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Skrzynia ogrodowa
Y1 (11) 70233
(41) 2017 05 22
(51) B65G 3/02 (2006.01)
B65D 6/18 (2006.01)
B65D 88/00 (2006.01)
(21) 124604
(22) 2015 11 18
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Skrzynia ogrodowa
Y1 (11) 70205
(51) B65G 57/30 (2006.01)
B65G 59/06 (2006.01)
(21) 127035

(41) 2018 06 04
(22) 2018 02 15
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(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 składowania w stosie palet, zwłaszcza z udostępnianiem drewnianych europalet
Y1 (11) 70242
(41) 2018 01 29
(51) E01B 7/02 (2006.01)
(21) 125387
(22) 2016 07 25
(72) DOMBROWSKI SŁAWOMIR, Zawadzkie (PL); LALEK TOMASZ,
Zawadzkie (PL)
(73) KUŹNIA ZAWADZKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawadzkie (PL)
(54) Płyta ślizgowa z rolkowym prowadzeniem dla iglicy
Y1 (11) 70244
(41) 2018 01 29
(51) E01D 1/00 (2006.01)
E01D 15/00 (2006.01)
(21) 125396
(22) 2016 07 25
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL); KAMYK ZBIGNIEW,
Kiełczów (PL); MALEJ WACŁAW, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Kładka składana
Y1 (11) 70228
(41) 2018 07 30
(51) E04F 13/06 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
(21) 127105
(22) 2018 03 06
(72) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(73) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(54) Profil blaszany, zwłaszcza dla osłony naroży konstrukcji
Y1 (11) 70195
(41) 2018 02 12
(51) E04F 13/075 (2006.01)
(21) 125445
(22) 2016 08 05
(72) RZĄSA MIŁOSZ, Sosnowiec (PL)
(73) MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Element dystansowy
Y1 (11) 70224
(41) 2017 07 17
(51) E04F 19/04 (2006.01)
(21) 124773
(22) 2016 01 14
(72) MICHALAK ARTUR, Tulce (PL)
(73) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Klamra
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(73) JUCHNICKI MARIUSZ ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(54) Układ montażowy klamki
Y1 (11) 70227
(41) 2018 07 16
(51) E05D 5/00 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
(21) 127106
(22) 2018 03 06
(72) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(73) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(54) Zawias do blaszanych belek profilowych
Y1 (11) 70196
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 125207
(22) 2016 06 07
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA,
Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
Y1 (11) 70220
(41) 2017 11 20
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 125155
(22) 2016 05 18
(72) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL); KACZMARCZYK STANISŁAW,
Zabrze (PL); IWANOWICZ ROMAN, Zabrze (PL)
(73) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(54) Jarzmo strzemienia do odrzwi górniczej obudowy
Y1 (11) 70201
(41) 2015 12 21
(51) F03D 3/00 (2006.01)
H02J 7/35 (2006.01)
F21L 4/02 (2006.01)
(62) 408502
(21) 126626
(22) 2014 06 09
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(54) Urządzenie oświetleniowo-zasilające
Y1 (11) 70211
(41) 2016 01 18
(51) F16K 5/06 (2006.01)
(21) 123243
(22) 2014 07 14
(72) RYMER GRZEGORZ, Tarnowskie Góry (PL); ŚWILAK WIESŁAW,
Tarnowskie Góry (PL); DREWNIAK ADOLF, Tarnowskie Góry (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Zawór odcinający

Y1 (11) 70200
(41) 2017 02 27
(51) E04F 21/24 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04G 21/10 (2006.01)
(62) 413579
(21) 126776
(22) 2015 08 17
(72) KUBALA ROMAN, Ustroń (PL)
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(54) Wałek przyrządu, zwłaszcza do odpowietrzania wylewek

Y1 (11) 70207
(41) 2018 02 26
(51) F16L 37/10 (2006.01)
F16L 33/00 (2006.01)
B65G 53/56 (2006.01)
(21) 125497
(22) 2016 08 22
(72) BIENIASZEWSKA MAŁGORZATA, Zielona Góra (PL); MICHALSKI
MARCIN, Zielona Góra/Kisielin (PL); BABIRECKI WOJCIECH,
Zielona Góra (PL)
(73) MB-PNEUMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulechów (PL)
(54) Zestaw złącza przewodu pneumatycznego i urządzenia do demontażu złącza przewodu pneumatycznego

Y1 (11) 70212
(41) 2016 02 15
(51) E05B 3/04 (2006.01)
E05B 3/08 (2006.01)
(21) 123324
(22) 2014 08 08
(72) JUCHNICKI MARIUSZ ANDRZEJ, Warszawa (PL)

Y1 (11) 70202
(51) F23G 7/10 (2006.01)
F23C 5/08 (2006.01)
(62) 400857
(21) 126619

(41) 2014 03 31

(22) 2012 09 21
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(72) JADAMUS HENRYK, Mysłowice (PL); KULPA ANDRZEJ,
Warszawa (PL); PETELA ANDRZEJ, Bytom (PL); POKORSKI
WOJCIECH, Piastów (PL); SIWIŃSKI JAN, Nowa Wieś (PL)
(73) ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Kocioł energetyczny przystosowany do spalania pyłowego
paliwa biologicznego
Y1 (11) 70221
(41) 2017 12 18
(51) F24F 13/14 (2006.01)
F24F 11/04 (2006.01)
(21) 125200
(22) 2016 06 06
(72) KUBICKI PIOTR, Łódź (PL); NUREK PIOTR, Warszawa (PL);
STAWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) VENTURE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kiełpin (PL)
(54) Wywiewnik ścienny do zastosowania w systemie wentylacyjnym
Y1 (11) 70238
(41) 2018 01 15
(51) F24H 9/12 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F28F 9/00 (2006.01)
(21) 125314
(22) 2016 07 07
(72) MAŁASZEK GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) ARMATOORA SPÓŁKA AKCYJNA, Nisko (PL)
(54) Krzyżowy zespół przyłączeniowy grzejnika z zasilaniem dolnym
Y1 (11) 70225
(41) 2017 12 18
(51) F24S 80/58 (2018.01)
(21) 125218
(22) 2016 06 13
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Łącznik szyn montażowych do mocowania konstrukcji solarnych
Y1 (11) 70240
(41) 2018 01 29
(51) F26B 9/06 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
(21) 125366
(22) 2016 07 17
(72) ROSSA RADOSŁAW, Kobylniki (PL); AUGUŚCIK-LIPKA MARCIN,
Lubasz (PL)
(73) EVER HOME SPÓŁKA AKCYJNA, Wysogotowo (PL)
(54) Suszarnia komorowa do drewna
Y1 (11) 70214
(41) 2017 08 16
(51) G01N 9/12 (2006.01)
G01N 9/36 (2006.01)
(21) 124835
(22) 2016 02 08
(72) KWAPISZ PIOTR, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Solomierz
Y1 (11) 70217
(41) 2017 11 20
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
(21) 125146
(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) Element czujnikowy przetwornika prądu na napięcie

Nr 9/2018

Y1 (11) 70218
(41) 2017 11 20
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
(21) 125148
(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) Element czujnikowy przetwornika prądu na napięcie
Y1 (11) 70204
(41) 2017 12 18
(51) G09F 13/04 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
(21) 126086
(22) 2017 02 25
(72) KĘDZIERSKI PIOTR, Andrychów (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Oprawa lampy z diodami LED
Y1 (11) 70216
(41) 2017 11 06
(51) H01B 17/04 (2006.01)
(21) 125079
(22) 2016 04 28
(72) ZWOLIŃSKI MATEUSZ, Bielsko-Biała (PL); FOLTYN WOJCIECH,
Bielsko-Biała (PL)
(73) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Element do obciążenia łańcucha izolatorowego przelotowego
Y1 (11) 70239
(41) 2018 01 15
(51) H02B 1/30 (2006.01)
H02B 1/50 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
(21) 125323
(22) 2016 07 11
(72) BROWARSKI ANDRZEJ, Janiki (PL); PSUJ IRENEUSZ,
Opatów (PL)
(73) BROWARSKI ANDRZEJ MANTAR, Janiki (PL)
(54) Szafka rozdzielcza światłowodowa
Y1 (11) 70243
(41) 2018 01 29
(51) H02B 1/30 (2006.01)
H02B 1/50 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
(21) 125391
(22) 2016 07 25
(72) BROWARSKI ANDRZEJ, Janiki (PL); PSUJ IRENEUSZ,
Opatów (PL)
(73) BROWARSKI ANDRZEJ MANTAR, Janiki (PL)
(54) Szafka sieciowa zewnętrzna
Y1 (11) 70208
(41) 2017 06 19
(51) H02N 2/18 (2006.01)
(62) 415327
(21) 126777
(22) 2015 12 15
(72) JASIULEK DARIUSZ, Orzesze (PL); STANKIEWICZ KRZYSZTOF,
Gliwice (PL); JURA JERZY, Gliwice (PL); WOSZCZYŃSKI MARIUSZ,
Gliwice (PL); JENDRYSIK SEBASTIAN, Paczyna (PL); ROGALA-ROJEK
JOANNA, Gliwice (PL); BARTOSZEK SŁAWOMIR, Paniówki (PL);
JAGODA JERZY, Bytom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Generator energii elektrycznej zasilany zmianami ciśnienia
medium roboczego w układzie hydraulicznym
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

A23L 3/28 (2006.01)
A47B 43/04 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 57/00 (2006.01)
A47B 67/00 (2006.01)
A47C 4/00 (2006.01)
A47C 7/42 (2006.01)
A61B 8/00 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
A61K 49/22 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
A61M 15/02 (2006.01)
A61M 16/06 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
A63H 33/16 (2006.01)
B02C 4/12 (2006.01)
B02C 19/10 (2006.01)
B22D 39/00 (2006.01)
B22D 41/00 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/00 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/00 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/00 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/00 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B41J 2/175 (2006.01)
B41J 2/21 (2006.01)
B41J 29/06 (2006.01)
B41J 13/22 (2006.01)
B41J 13/20 (2006.01)
B60B 35/00 (2006.01)
B60B 35/02 (2006.01)
B60N 2/64 (2006.01)
B62B 7/14 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B65B 1/18 (2006.01)
B65D 6/08 (2006.01)
B65D 85/08 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
B65D 71/40 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 71/70 (2006.01)
B65D 6/18 (2006.01)
B65D 88/00 (2006.01)
B65D 6/18 (2006.01)
B65D 88/00 (2006.01)
B65G 3/02 (2006.01)
B65G 3/02 (2006.01)
B65G 57/30 (2006.01)
B65G 59/06 (2006.01)
B65G 53/56 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)

70245*
70198
70198*
70198*
70199
70222
70215
70210
70215*
70210*
70245
70210*
70219
70219*
70206
70197
70223
70223*
70246
70246*
70229
70229*
70230
70230*
70231
70231*
70235
70235*
70203*
70213
70213*
70213*
70236
70236*
70226
70226*
70215*
70241
70241*
70234
70203
70203*
70209
70237
70237*
70237*
70232*
70232*
70233*
70233*
70232
70233
70205
70205*
70207*
70209*

E01B 7/02 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
E01D 15/00 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04F 21/24 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04G 21/10 (2006.01)
E05B 3/04 (2006.01)
E05B 3/08 (2006.01)
E05D 5/00 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16L 37/10 (2006.01)
F16L 33/00 (2006.01)
F21L 4/02 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F23C 5/08 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24F 11/04 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24S 80/58 (2018.01)
F26B 9/06 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F28F 9/00 (2006.01)
G01N 9/12 (2006.01)
G01N 9/36 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
G09F 13/04 (2006.01)
H01B 17/04 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H02B 1/50 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H02B 1/50 (2006.01)
H02J 7/35 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)

70242
70244
70244*
70228
70228*
70228*
70195
70224
70200
70200*
70200*
70212
70212*
70227
70227*
70196
70196*
70220
70201
70211
70207
70207*
70201*
70204*
70204*
70202*
70202
70238*
70221
70221*
70238
70225
70240
70240*
70240*
70238*
70214
70214*
70217
70217*
70218
70218*
70239*
70204
70216
70217*
70218*
70239
70239*
70243
70243*
70201*
70208
70217*
70218*
70243*

70195
70196
70197
70198
70199
70200
70201
70202
70203
70204
70205
70206
70207
70208
70209
70210
70211
70212
70213
70214
70215
70216
70217
70218
70219
70220

E04F 13/075 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
A63H 33/16 (2006.01)
A47B 43/04 (2006.01)
A47B 67/00 (2006.01)
E04F 21/24 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
B65D 6/08 (2006.01)
G09F 13/04 (2006.01)
B65G 57/30 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
F16L 37/10 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
A61B 8/00 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
E05B 3/04 (2006.01)
B41J 2/175 (2006.01)
G01N 9/12 (2006.01)
A47C 7/42 (2006.01)
H01B 17/04 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
A61M 15/02 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)

70221
70222
70223
70224
70225
70226
70227
70228
70229
70230
70231
70232
70233
70234
70235
70236
70237
70238
70239
70240
70241
70242
70243
70244
70245
70246

F24F 13/14 (2006.01)
A47C 4/00 (2006.01)
B02C 4/12 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
F24S 80/58 (2018.01)
B60B 35/00 (2006.01)
E05D 5/00 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B65G 3/02 (2006.01)
B65G 3/02 (2006.01)
B65B 1/18 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B41J 13/22 (2006.01)
B65D 71/40 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
B62B 7/14 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)
B22D 39/00 (2006.01)

*) 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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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).
124162
124284
124285
124589
124905

26/2016
03/2017
03/2017
11/2017
19/2017

125040
125151
125301
125842
126430

07/2017
24/2017
02/2018
11/2017
24/2017
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
125841

11/2017
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
119723
119793
120146
121208
121209
122301
122480
122489
122679
122808
123088
123183
123298
123653
123775
123778
123817
123838
123839
123941
124033
124057
124102
124200
124220
124229
124473

124482
124513
124564
124572
124580
124584
124596
124601
124602
124635
124647
124650
124707
124721
124724
124741
124742
124744
124788
124797
124834
125039
125343
125356
125942
126281

19/2012
19/2012
01/2013
02/2014
02/2014
05/2015
10/2015
10/2015
13/2015
18/2015
24/2015
26/2015
03/2016
14/2016
17/2016
17/2016
18/2016
18/2016
18/2016
21/2016
23/2016
24/2016
25/2016
01/2017
01/2017
02/2017
09/2017

09/2017
09/2017
11/2017
07/2017
11/2017
11/2017
11/2017
11/2017
11/2017
12/2017
12/2017
12/2017
14/2017
14/2017
14/2017
08/2017
14/2017
14/2017
16/2017
16/2017
17/2017
22/2016
01/2017
07/2017
15/2017
17/2017

320
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.

Nr 9/2018

(Y1) 65929 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002005579
i dokonanie wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 366130093
(Y1) 65930 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002005579
i dokonanie wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 366130093
(Y1) 65936 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SPÓŁKA MEBLOWA KAM
SPÓŁKA JAWNA, Milejewo, Polska 170033329 i dokonanie wpisu:
SPÓŁKA MEBLOWA KAM – K.KOSIAK, M.SZEWCZUK, A.WOŁOSZ,
T.ZARZĘBSKI- SPÓŁKA JAWNA, Milejewo, Polska 170033329
(Y1) 66138 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TFP GRAFIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziećmierowo, Polska 634224042 i dokonanie wpisu: TFP GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 634224042
(Y1) 66230 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TFP GRAFIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziećmierowo, Polska 634224042 i dokonanie wpisu: TFP GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 634224042
(Y1) 67085 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIX FILTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostyń, Polska 410348770 i dokonanie
wpisu: MANN+HUMMEL FT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gostyń, Polska 410348770
(Y1) 67883 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOLSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510015550 i dokonanie
wpisu: KOLSTER SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510015550
(Y1) 67884 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SPÓŁKA MEBLOWA KAM
SPÓŁKA JAWNA, Milejewo, Polska 170033329 i dokonanie wpisu:
SPÓŁKA MEBLOWA KAM – K.KOSIAK, M.SZEWCZUK, A.WOŁOSZ,
T.ZARZĘBSKI- SPÓŁKA JAWNA, Milejewo, Polska 170033329
(Y1) 68251 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002005579
i dokonanie wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 366130093
(Y1) 68607 2018 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓŁKA JAWNA, Koszalin, Polska 320772203 i dokonanie
wpisu: HARASYM ZBIGNIEW AKANT, Koszalin, Polska
(Y1) 68752 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MASTERPRESS SPÓŁKA
AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510431484 i dokonanie wpisu: MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 510431484
(Y1) 69261 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, Polska 250410218 i dokonanie wpisu:
PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 250410218
(Y1) 69790 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822 i dokonanie
wpisu: MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822
(Y1) 69800 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002005579
i dokonanie wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 366130093
(Y1) 69822 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, Polska 250410218 i dokonanie wpisu:
PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 250410218
321
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) 65298
(Y1) 65299
(Y1) 65384
(Y1) 65489
(Y1) 65675
(Y1) 65725
(Y1) 65758
(Y1) 65766

2017 09 16
2017 10 22
2017 10 02
2017 06 30
2017 08 13
2017 08 18
2017 08 14
2017 09 23

(Y1) 65796
(Y1) 65841
(Y1) 65846
(Y1) 65995
(Y1) 66654
(Y1) 67031
(Y1) 67127
(Y1) 67531

2017 09 23
2017 08 13
2017 09 14
2017 10 10
2017 08 07
2017 08 21
2017 08 27
2017 09 17

(Y1) 67632
(Y1) 67684
(Y1) 67732
(Y1) 67774
(Y1) 67776
(Y1) 67787
(Y1) 67866
(Y1) 67916
(Y1) 67933
(Y1) 68007
(Y1) 68052
(Y1) 68139
(Y1) 68330

3389

2017 08 02
2017 10 15
2017 09 14
2017 08 16
2017 08 29
2017 10 04
2017 10 09
2017 08 10
2017 09 27
2017 10 31
2017 08 27
2017 09 20
2017 08 17

(Y1) 68425
(Y1) 68464
(Y1) 68505
(Y1) 68857
(Y1) 68914
(Y1) 69003
(Y1) 69070
(Y1) 69076
(Y1) 69077
(Y1) 69198
(Y1) 69470
(Y1) 69471

2017 08 22
2017 08 14
2017 10 20
2017 10 10
2017 10 20
2017 08 19
2017 08 11
2017 10 27
2017 10 27
2017 10 29
2015 02 08
2015 02 08
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego albo kod i numer prawa ochronnego, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona
decyzja została ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono
lub uchylono decyzję poprzednią.
(Y1) 068720 11/2016

21 11 2017

(Y1) 068948 03/2017 15 03 2018
(Y1) 069056 05/2017 15 03 2018
(Y1) 069057 05/2017 15 03 2018

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 24 517 do nr 24 560)
(51) 06-01
(11) 24517
(22) 2018 04 25
(21) 26514
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Kanapa rozkładana
(55)

(51) 32-00
(11) 24518
(22) 2018 05 07
(21) 26540
(73) POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW SPOŁEM
W KATOWICACH, Katowice, PL.
(72) BOMBAŁA SEBASTIAN, KOWALSKI GRZEGORZ
(54) Logo
(55)

(51) 12-11
(11) 24519
(22) 2018 04 16
(73) DOMGOSS SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(72) JIANXIU LIU

(21) 26465

(54) Rower dziecięcy
(55)

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

12-11
(11) 24520
(22) 2018 04 16
DOMGOSS SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
JIANXIU LIU
Rower dziecięcy

(21) 26467

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

21-01
(11) 24521
(22) 2018 04 16
BŁESZYŃSKI JACEK JAROSŁAW, Toruń, PL.
BŁESZYŃSKI JACEK JAROSŁAW
Zestaw klocków logopedycznych

(21) 26466
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(51) 06-02
(11) 24522
(22) 2018 03 05
(21) 26336
(73) SMOLENKIEWICZ MAGDALENA, Braughing, GB.
MAJCHERCZYK NORBERT, Cheshunt, GB.
(72) SMOLENKIEWICZ MAGDALENA, MAJCHERCZYK NORBERT
(54) Łóżko
(55)
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(54) Pojemniki szklane
(55)

(51) 06-03
(11) 24527
(22) 2018 02 28
(21) 26315
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) SZPYTMA MAGDALENA, SZPYTMA CEZARY
(54) Wyspa kuchenna
(55)

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

25-01
(11) 24523
(22) 2018 04 18
(21) 26476
WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, PL. ; SZWARC JACEK, Lublin, PL.
SZWARC JACEK, WIĘSYK SŁAWOMIR
Profil wpustu ściany działowej

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

25-01
(11) 24524
(22) 2018 04 18
(21) 26478
WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, PL. ; SZWARC JACEK, Lublin, PL.
WIĘSYK SŁAWOMIR, SZWARC JACEK
Profil pióra ściany działowej

(51) 06-03
(11) 24528
(22) 2018 02 28
(21) 26316
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) SZPYTMA MAGDALENA, SZPYTMA CEZARY
(54) Mobilna wyspa kuchenna
(55)

(51) 06-01
(11) 24525
(22) 2018 04 25
(21) 26515
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Sofa z pufą
(55)

(51) 07-01
(11) 24526
(22) 2018 02 21
(73) KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, PL.
(72) GRABOWSKA-SZCZUR ANNA

(21) 26294

(51) 26-01
(11) 24529
(22) 2018 04 27
(21) 26521
(73) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZNICZ SPÓŁKA CYWILNA, Jaworzno, PL.
(72) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA
(54) Klosz znicza
(55)

(51) 04-01, 07-07 (11) 24530 (22) 2017 11 27
(21) 26046
(73) POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Rybnik, PL.
(72) TANNENBERG RAFAŁ
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(54) Zestaw myjący do płaskich powierzchni
(55)
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(54) Postać rysunkowa
(55)

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

32-00
(11) 24535
(22) 2018 05 29
MARCIN KRUSZYŃSKI, Szczecin, PL.
KARCZEWSKA MAGDALENA, KRUMHOLC JACEK
Postać rysunkowa

(21) 26635

(51) 07-06
(11) 24531
(22) 2018 04 25
(21) 26517
(73) AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tczew, PL.
(72) ŻYGADŁOWSKI JERZY
(54) Podajnik serwetek
(55)
(51) 23-02, 23-01, 06-07 (11) 24536 (22) 2018 04 30 (21)26531
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) JĘDRZAK MARCIN, KURAS ANGELIKA
(54) Zestaw umywalkowy dla osób niepełnosprawnych
(55)

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

32-00
(11) 24532
(22) 2018 05 29
MARCIN KRUSZYŃSKI, Szczecin, PL.
KARCZEWSKA MAGDALENA, KRUMHOLC JACEK
Postać rysunkowa

(21) 26632

32-00
(11) 24533
(22) 2018 05 29
MARCIN KRUSZYŃSKI, Szczecin, PL.
KARCZEWSKA MAGDALENA, KRUMHOLC JACEK
Postać rysunkowa

(21) 26633

(51) 32-00
(11) 24534
(22) 2018 05 29
(73) MARCIN KRUSZYŃSKI, Szczecin, PL.
(72) KARCZEWSKA MAGDALENA, KRUMHOLC JACEK

(21) 26634

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

(51) 02-02
(11) 24537
(22) 2018 03 05
(21) 26330
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA, GRABOWSKA GRAŻYNA,
BŁASZCZYK JOANNA
(54) Kamizelka ostrzegawcza
(55)

(51) 02-02
(11) 24538
(22) 2018 03 05
(21) 26331
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
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(72) WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA, GRABOWSKA GRAŻYNA,
BŁASZCZYK JOANNA
(54) Kamizelka ostrzegawcza
(55)

(51) 02-02
(11) 24539
(22) 2018 03 05
(21) 26332
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA, GRABOWSKA GRAŻYNA,
BŁASZCZYK JOANNA
(54) Kamizelka ostrzegawcza
(55)

(51) 06-01
(11) 24540
(22) 2018 04 25
(21) 26513
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Wersalka
(55)

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

32-00
(11) 24542
(22) 2018 02 03
AUGUSTYN DARIUSZ BEST TRANS, Mikołów, PL.
AUGUSTYN DARIUSZ
Wzór graficzny

3393
(21) 26241

(51) 26-01
(11) 24543
(22) 2018 05 30
(21) 26641
(73) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZNICZ SPÓŁKA CYWILNA, Jaworzno, PL.
(72) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA
(54) Klosz znicza
(55)

(51) 02-02
(11) 24544
(22) 2018 04 30
(21) 26534
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) JĘDRZAK MARCIN, WILKOS IZABELA
(54) Ubranie wielofunkcyjne
(55)

(51) 32-00
(11) 24541
(22) 2018 06 07
(21) 26189
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) BOGUCKA AGNIESZKA
(54) Wystrój [aranżacja wnętrza pomieszczenia]
(55)

(51) 06-01
(11) 24545
(22) 2018 04 30
(21) 26533
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) SALUS ALEKSANDRA, PISAREK MONIKA
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(54) Siedzisko
(55)
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-01
(11) 24549
(22) 2018 04 30
(21) 26527
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
MAŃKA GRAŻYNA
Znicz nagrobny

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

26-01
(11) 24550
(22) 2018 04 30
(21) 26526
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
MAŃKA GRAŻYNA
Znicz nagrobny

(51) 06-01
(11) 24546
(22) 2018 04 30
(21) 26532
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) SALUS ALEKSANDRA, PISAREK MONIKA
(54) Fotel
(55)

(51) 06-04
(11) 24547
(22) 2018 04 30
(21) 26530
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA
(54) Regał
(55)

(51) 06-09
(11) 24551
(22) 2018 04 22
(21) 26489
(73) BITNER JUSTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE MAMYTO, Krzepice, PL.
(72) BITNER JUSTYNA
(54) Posłanie dziecięce
(55)

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

09-01
(11) 24548
(22) 2018 04 30
LAK RADOSŁAW, Poznań, PL.
LAK RADOSŁAW
Butelka

(21) 26529
(51) 26-01
(11) 24552
(22) 2018 05 30
(21) 26640
(73) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZNICZ SPÓŁKA CYWILNA, Jaworzno, PL.
(72) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA
(54) Klosz znicza
(55)
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(72)
(54)
(55)

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

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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07-01
(11) 24553
(22) 2018 05 30
BACZKOWSKA JOANNA 4POINTS, Gliwice, PL.
BACZKOWSKA JOANNA
Osłona termiczna na butelki i kubki

(21) 26639

25-02
(11) 24554
(22) 2018 05 10
(21) 26556
WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, PL. ; SZWARC JACEK, Lublin, PL.
WIĘSYK SŁAWOMIR, SZWARC JACEK
Moduł ściany przesuwnej
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 24557
(22) 2018 04 24
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Szafa z drzwiami przesuwnymi

(21) 26538

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

06-04
(11) 24558
(22) 2018 04 24
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Szafa biurowa

(21) 26537

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

06-04
(11) 24559
(22) 2018 04 24
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Szafa biurowa

(21) 26536

25-02
(11) 24555
(22) 2018 05 10
(21) 26554
WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, PL. ; SZWARC JACEK, Lublin, PL.
WIĘSYK SŁAWOMIR, SZWARC JACEK
Moduł ściany przesuwnej

(51) 32-00
(11) 24560
(22) 2018 04 30
(21) 26535
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) TOŁOCZKO PIOTR, CIOŁAK EWA
(54) Wzór graficzny
(55)

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

06-04
(11) 24556
(22) 2018 04 24
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Szafa z drzwiami przesuwnymi

(21) 26539
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.

NUSZ MASTER, Wieprz, Polska 356782780 i dokonanie wpisu: TECH
STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wieprz, Polska 356782780
19947 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JD INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 432506742 i dokonanie
wpisu:TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnik, Polska 432506742
20791 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PONIŃSKI JAN, Puszczykowo, Polska i dokonanie wpisu: PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo, Polska
23125 2018 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIJANKA ADRIAN FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA PN, Kościelec, Polska 241976591 i dokonanie wpisu:
PIJANKA ADRIAN FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DREWOSTYL,
Kościelec, Polska 241976591
23328,23442,23531,23532,23545,23561 2018 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA
- INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862
23655,23667,23668 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu:CIECH WITROSILICON
SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, Polska 001336570 i dokonanie wpisu:
CIECH VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, Polska 001336570

05733 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ignyś Andrzej, 04-044 Warszawa Bracłwicka 8/101, Polska Ignyś Jerzy, 64-463 Gorzyce Wielkie Spokojna 9, Polska i dokonanie wpisu: IGNYŚ ANDRZEJ, Wrocław, Polska
IGNYŚ JERZY, Gorzyce Wielkie, Polska
07528 2018 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142754068 i dokonanie wpisu: MARIGONKIA HOLDINGS LTD, Limassol, Cypr
12212,12566,12728 2018 03 16 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dobrowolski Adam, Wadowice Górne, Polska i dokonanie wpisu: DOBROWOLSCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, Polska 831222119
18249 2018 07 05 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy –Rejestru Zastawów (
sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 6860/17/182)wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2555345 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.18249 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”.
18257 2018 07 05 D. Dokonano wpisu: „W dniu 15 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy –Rejestru Zastawów
( sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 694/17/961)wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2555134 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.18257 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”
19238 2018 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAROWSKI LESZEK BIOTECPOL, Łódź,
Polska 004355510 i dokonanie wpisu: BIOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 101539152
19247 2018 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TECH SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ JURA, JA-
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
25720
25721

25515
25517

25516

326
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
13851

2014 09 03 Unieważniono w całości.

327
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
02174
03506
03880
04004
04005
04014

2015 08 22
2017 03 27
2017 07 10
2017 07 26
2017 07 26
2017 07 17

04099
04150
04177
04251
04261
04375

2017 07 02
2017 07 17
2017 07 16
2017 07 04
2017 07 22
2017 07 30
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09589
09597
09599
09623
12354
12355
12379
12514
12526
12539
12643
12745
12887
12925
12969
12970
12971
12972

12973
12974
12975
12976
12977
12978
12979
12980
12990
12991
12997
12998
13432
14342
16205
17405
17612
17741

2017 07 17
2017 07 17
2017 07 17
2015 05 23
2017 07 04
2017 07 11
2017 07 11
2017 07 24
2017 07 19
2017 07 06
2017 07 09
2017 07 18
2017 07 05
2017 07 02
2017 07 04
2017 07 04
2017 07 04
2017 07 04

2017 07 12
2017 07 12
2017 07 12
2017 07 12
2017 07 12
2017 07 12
2017 07 12
2017 07 12
2017 07 04
2017 07 04
2017 07 12
2017 07 12
2017 07 05
2017 07 06
2015 03 22
2015 10 29
2016 01 17
2016 01 17

17742
17783
18160
18745
18829
19005
19071
19072
19079
19090
19091
19092
19110
19112
19134
19135
19140

2016 01 17
2016 03 14
2015 10 25
2017 03 22
2016 12 19
2017 07 02
2017 07 03
2017 07 04
2017 07 13
2017 07 26
2017 07 27
2017 07 27
2017 07 26
2017 07 20
2017 07 03
2017 07 06
2017 07 23

3397
19141
19142
19146
19250
19269
19271
19272
19273
19278
19279
19421
19444
19445
19446
19447
20106
20107

2017 07 30
2017 07 30
2017 07 31
2017 07 30
2017 07 16
2017 07 20
2017 07 23
2017 07 23
2017 07 30
2017 07 31
2017 07 23
2017 07 02
2017 07 20
2017 07 20
2017 07 20
2017 07 04
2017 07 04
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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
328
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 309 701 do nr 310 800)

(111) 309701
(220) 2017 12 15
(210) 480166
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) GOSSA KATARZYNA ISKRA, Sztumskie Pole, PL.
(540) Iskra
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, edukacja sportowa,
szkoły jazdy konnej, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie
sportu, tresura zwierząt, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi
egzaminowania, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie konkursów sportowych, organizowanie konkursów
w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów jeździeckich, wynajmowanie obiektów sportowych, tresura koni, pokazy
i wystawy zwierząt, pokazy konne, pokazy edukacyjne, wynajmowanie zwierząt do celów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizacja zawodów rekreacyjnych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, usługi parków rekreacyjnych, obozy rekreacyjne, 43 domy
turystyczne, pensjonaty, pensjonaty (hotele) dla zwierząt, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, przygotowanie posiłków, żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów,
wynajem pokoi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajem sal na posiedzenia, mityngi, narady, organizowanie obozów
wakacyjnych (zakwaterowanie), 44 usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, hodowla zwierząt, usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt, usługi hodowli koni i stadniny koni, stadnina koni.
(111) 309702
(220) 2017 12 29
(210) 480647
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa, PL.
(540) SIT PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Zał. 1946
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.06

(510), (511) 37 budownictwo: ekspertyzy i opinie w zakresie obiektów budowlanych dot.: konstrukcji oraz materiałów i wyrobów budowlanych, nadzory robót budowlanych, odbiory mieszkań w imieniu klienta oraz obmiary techniczne budynków i lokali, informacja
budowlana, izolowanie budynków, kamieniarstwo, 42 badanie techniczne, doradztwo budowlane, inżynieria techniczna, kontrola jakości, planowanie zużycia energii [w tym audyty energetyczne], ochrona środowiska naturalnego [usługi doradcze].

(111) 309703
(220) 2017 11 09
(210) 478809
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Avitt
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki
do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych,
preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku
osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny
płyn po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany
w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli
do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów,
maseczki, kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle
perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek
lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny
zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów
leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty
farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza,
lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
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dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki
antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka
hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 309704
(220) 2017 11 09
(210) 478810
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Hydrotinn
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki
do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych,
preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku
osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny
płyn po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany
w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli
do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów,
maseczki, kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle
perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek
lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny
zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów
leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty
farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza,
lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki
antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka
hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 309705
(220) 2017 11 09
(210) 478819
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dyzin, PL.
(540) CHARM Pen
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(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 24.13.17, 05.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 309706
(220) 2017 11 10
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) LRC Products Limited , Slough, GB.
(540) PONAD 100 LAT DOŚWIADCZEŃ
(540)

(210) 478825

Kolor znaku: granatowy
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 preparaty niemedyczne do pielęgnacji stóp, ciała i skóry,
kremy, żele, płyny, olejki, balsamy, pudry, talki i spreje do stosowania
na stopy, ciało i skórę, niemedyczne preparaty do poprawiania kondycji, pielęgnacji, oczyszczania, wygładzania, regeneracji i relaksacji stóp,
rąk, paznokci, ciała i skóry, niemedyczne preparaty do kąpieli w formie
soli, olejków i dodatków kąpielowych, dodatki do kąpieli w formie tabletek, mianowicie niemedyczne dodatki do kąpieli stóp, dezodoranty
do stóp, ciała i skóry, dezodoranty, kremy, żele, płyny, proszki dezodoryzujące, talki i spreje do stóp, ciała i skóry, dezodoranty osobiste nasączane do wkładek do butów, dezodoranty do stóp, 5 preparaty sanitarne do celów medycznych, medyczne preparaty do pielęgnacji stóp,
ciała i skóry, medyczne preparaty do pielęgnacji skóry, mianowicie
farmaceutyczne nawilżające kremy, żele i płyny, lecznicze kremy, żele,
płyny, olejki, balsamy, proszki, talki i spreje do stosowania na stopy, ciało i skórę, lecznicze preparaty do poprawiania kondycji stóp, ciała i skóry, sanitarne preparaty sterylizacyjne do stosowania na stopy, ciało
i skórę, preparaty dezynfekcyjne do celów higienicznych i sanitarnych
do stosowania na stopy, ciało i skórę, lecznicze i terapeutyczne preparaty i dodatki do kąpieli w postaci soli, olejków i dodatków do namaczania, lecznicze i dezynfekcyjne dodatki do kąpieli w postaci tabletek,
mianowicie dodatki do kąpieli stóp, rąk i paznokci, lecznicze i farmaceutyczne preparaty przeciwko poceniu się, mianowicie dezodoranty
do stosowania na stopy, ciało i skórę, płyny lecznicze do masażu, mianowicie lecznicze olejki do masażu do stosowania na stopy, ciało i skórę, lecznicze i farmaceutyczne produkty na odciski, mianowicie kremy
i płyny do usuwania odcisków, lecznicze i farmaceutyczne produkty
do stosowania na brodawki, mianowicie kremy i płyny do usuwania
brodawek, podkładki i wkładki zapobiegające stanom zapalnym palców stóp i powiększania się nagniotków na skórze, mianowicie okrągłe
podkładki i nakładki na nagniotki, podkładki i plastry na odciski, medyczne i farmaceutyczne produkty na pęcherze, mianowicie wkładki
i nakładki na pęcherze, preparaty medyczne do leczenia wrośniętych
paznokci stóp, medyczne preparaty do leczenia grzybicy paznokci,
plastry lecznicze, plastry w formie krążków, kółka na odciski, medyczne
plastry przylepne, bandaże, mianowicie materiały do bandażowania
i materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe przylepne, bandaże
do opatrywania ran, preparaty dezynfekcyjne, mianowicie uniwersalne środki dezynfekcyjne, produkty antyseptyczne, mianowicie środki
odkażające, chusteczki antyseptyczne, plastry antyseptyczne, substancje przeciwgrzybicze, mianowicie preparaty przeciwgrzybicze,
materiały nasączone lub zawierające substancje przeciwgrzybicze,
mianowicie preparaty przeciwgrzybicze, kremy przeciwgrzybicze
do celów medycznych, fungicydy, 8 narzędzia i przybory z napędem
ręcznym stosowane w domu do manicure i pedicure, mianowicie pilniki do stóp i pilniki do paznokci, narzędzia ręczne do usuwania stwardniałej skóry, mianowicie pilniki do stóp i pilniki do paznokci, narzędzia
ręczne do złuszczania skóry, mianowicie pilniki do stóp i pilniki do paznokci, obcinacze do paznokci, pilniki do paznokci, nożyczki, pincety,
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części składowe i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 10 aparaty i instrumenty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne do stóp i rąk, poduszeczki do pielęgnacji stóp, przybory medyczne
do korekcji stóp, mianowicie wkładki z podparciem łuku stopy, aparaty do rozdzielania i prostowania palców stóp, urządzenia chroniące
przed stwardnieniem powierzchni nagniotków skóry i stanów zapalnych paznokci, elektroniczne urządzenia do zabiegów na skórze, mianowicie urządzenia elektroniczne stosowane do usuwania skóry, elektroniczne urządzenia do zabiegów na skórze, mianowicie urządzenia
elektroniczne stosowane do złuszczania skóry, elektroniczne urządzenia do zabiegów na skórze, mianowicie elektroniczne pilniki do stóp,
elektroniczne urządzenia do zabiegów na skórze, mianowicie elektroniczne pilniki do paznokci, poduszeczki na pięty i pod pięty w postaci
poduszeczek żelowych do obuwia, wkładki do obuwia, kółka do stóp
i wkładki podtrzymujące do stóp w postaci ortopedycznych wkładek
do obuwia, ortopedyczne wkładki do butów, wkładki ortopedyczne,
wkładki wymienne i wkładki dezodoryzowane do obuwia ortopedycznego, wyroby pończosznicze uciskowe, wyroby pończosznicze
o stopniowym działaniu uciskowym, lecznicze wspomagające wyroby pończosznicze, mianowicie elastyczne artykuły podtrzymujące
do artykułów pończoszniczych, podkolanówki, pończochy, medyczne
ortopedyczne i terapeutyczne wyroby pończosznicze, mianowicie elastyczne artykuły podtrzymujące do artykułów pończoszniczych, podkolanówki, pończochy, wyroby pończosznicze do celów medycznych,
chirurgicznych i/lub profilaktycznych, mianowicie rajstopy podtrzymujące, elastyczne artykuły podtrzymujące do artykułów pończoszniczych, podkolanówki, pończochy, medyczne i chirurgiczne skarpetki
uciskowe, medyczne pończochy uciskowe przeciw żylakom, aparaty
do ćwiczenia stóp, artykuły ortopedyczne, mianowicie ortopedyczne
bandaże usztywniające, aparaty do nastawiania palców u rąk i u stóp,
mianowicie plastry medyczne do palców u rąk i u stóp, bandaże
do stabilizacji ortopedycznej, aparaty medyczne do pomiaru, badania
i wykonywania odwzorowywania stopy, urządzenia do masażu ciała,
urządzenia do masażu z napędem elektrycznym, urządzenia do masażu stóp, urządzenia i przyrządy terapeutyczne do masażu i/lub kąpieli,
mianowicie urządzenia do masażu stóp i rąk, części składowe i osprzęt
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 25 odzież, mianowicie
koszule, sukienki, spódnice, spodnie, majtki, leginsy, kurtki, marynarki,
bluzki, pulowery, t-shirty, okrycia wierzchnie, bielizna, rękawiczki, krawaty, obuwie, nakrycia głowy w postaci kapeluszy i czapek, akcesoria
do obuwia, mianowicie wkładki, obuwie higieniczne, w tym buty, kapcie, botki, sandały i drewniaki, długie i krótkie pończochy, podeszwy,
wkładki do obuwia, wyściełane wkładki do obuwia, wyroby pończosznicze, rajstopy, pończochy, skarpetki, getry elastyczne, wkładki lecznicze do obuwia.

(111) 309707
(220) 2017 11 10
(210) 478850
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) ALPEN PHARMA AG, Berno, CH.
(540) Alpikol
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
żywnościowe, mineralne suplementy diety dla ludzi, probiotyki-suplementy, preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym,
odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi
nie przeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety dla niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla
niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, preparaty dietetyczne dla
dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, leki dla ludzi, leki ziołowe, leki homeopatyczne,
lekarstwa przeciw zaparciom, leki do celów stomatologicznych, leki
pomocnicze, wspierające do celów medycznych, leki wzmacniające,
lekarstwa na kaszel, preparaty medyczne, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, produkty
dietetyczne do celów medycznych, preparaty dietetyczne do użytku
medycznego, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów
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medycznych, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, kremy do rąk do celów
medycznych, kremy do użytku dermatologicznego, zioła lecznicze,
kremy ziołowe do celów medycznych, mieszanki ziołowe do użytku
medycznego, toniki do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, napary lecznicze, lecznicze napoje mineralne, herbata ziołowa-napoje lecznicze,
herbata odchudzająca do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych,
olejki lecznicze, preparaty lecznicze na porost włosów, sole do celów
medycznych, syrop na kaszel, syropy do użytku farmaceutycznego,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, intymne preparaty
nawilżające, środki do higieny intymnej dla kobiet, plastry lecznicze,
mydła lecznicze, szampony lecznicze, lecznicze pudry do ciała.

(111) 309708
(220) 2017 11 13
(210) 478855
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) VIREGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) VIREGO
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, punkty informacji
konsumenckiej, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie dokumentacji z komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
produkcja programów typu telezakupy, 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 komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu,
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne
zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], telemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi aukcyjne, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa
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biznesowego 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 gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi sekretarskie,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refimdacji w imieniu
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi,
agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość online,
depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów,
dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych, emisja
czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, 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, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie
finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
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, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(111) 309709
(220) 2017 11 13
(210) 478865
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) WIERZBICKI ARTUR KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Poznań, PL.
(540) AW LEGACY
(540)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.22
(510), (511) 36 windykacja należności i odzyskiwanie długów, doradztwo w zakresie długów, 45 usługi radców prawnych, doradztwo
prawne, usługi prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe,
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usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, dostarczanie informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, badania prawne, pomoc prawna przy tworzeniu
umów, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne dotyczące testamentów, mediacja [usługi prawne], usługi mediacji i rozstrzygania
sporów, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, doradztwo prawne
związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych.

(111) 309710
(220) 2017 11 13
(210) 478872
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) Turcza Marek TURCZA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Poznań, PL.
(540) § TURCZA Kancelaria Radców Prawnych
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, biały
(531) 20.07.02, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 45 badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, sprawy sporne
(usługi pomocy w-), usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi arbitrażowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 309711
(220) 2017 11 13
(210) 478874
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) SOLIPIWKO KATARZYNA RADIW, Wrocław, PL.
(540) BROWAR SOLIPIWKO
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo.
(111) 309712
(220) 2017 11 13
(210) 478877
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) ĆWIEK MONIKA KANCELARIA PRAWNA M&C, Warszawa, PL.
(540) NELOLAND
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagra-
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ne dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia,
16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały
dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
ozdoby choinkowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 309713
(220) 2017 11 13
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 18
(732) GUŚCIORA PIOTR MEXON, Milanówek, PL.
(540) MEXON
(510), (511) 3 perfumy.

(210) 478882

(111) 309714
(220) 2017 11 13
(210) 478883
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) OHLASZENY ZENON HANDEL USŁUGI FOTO-VIDEO,
Namysłów, PL.
(540) FK www.FOTOKURIER.eu
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 16 fotografie, foto księgi, ramki do fotografii, foto puzzle, foto kalendarze, okładki do foto ksiąg, zdjęcia na płótnie, pakiety
zdjęć, banery. afisze reklamowe, albumy, atlasy, biuletyny, broszury,
plakaty, publikacje drukowane, ulotki, druki, foldery, formularze: informatory, kalendarze, katalogi: książki, materiały drukowane, materiały reklamowe, foto gadżety, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie
sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe. usługi reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu:
Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych: doradztwo dotyczące organizacji działalności gospodarczej, informacja
handlowa.
(111) 309715
(220) 2017 11 13
(210) 478885
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) LLHP
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.

(111) 309716
(220) 2017 11 13
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) FUNDACJA SIEPOMAGA, Poznań, PL.
(540) Razem wielką mamy MOC!
(540)

Nr 9/2018
(210) 478891

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały introligatorskie, fotograficzne, piśmiennicze, szkoleniowe i instruktażowe, opakowania papierowe, czcionki
drukarskie, matryce, przybory biurowe, gazety, czasopisma, książki,
magazyny, komiksy, albumy, almanachy, podręczniki, biuletyny, mapy,
karty muzyczne z życzeniami, wydawnictwa muzyczne (publikacje),
afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki: artykuły piśmiennicze, kalendarze, 24 tekstylne flagi i proporce, 25 obuwie, nakrycia
głowy, odzież: t-shirty z krótkim rękawem, 35 doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie powierzchni reklamowej w serwisach internetowych, usługi
związane z promocją reklamą i marketingiem działalności organizacji
pozarządowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji dla organizacji pozarządowych, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji w zakresie gromadzenia funduszy na cele charytatywne, usługi reklamy,
marketingu i promocji w sieci Internet, usługi w zakresie reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem
plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych jak
koszulki, kubki, organizacja targów i wystaw reklamowych, 36 zbiórki
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych,
gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
przez portal internetowy, gromadzenie funduszy na cele charytatywne przez zbiórki do puszek umieszczanych w miejscach publicznych,
organizowanie i prowadzenie zbiórek funduszy na cele charytatywne
za pośrednictwem portalu internetowego, 41 działalność wydawnicza, usługi kształcenia oraz organizowanie i prowadzenie konkursów,
konferencji, seminariów i szkoleń.
(111) 309717
(220) 2017 11 13
(210) 478895
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) SENDERSKA MARIA, Kraków, PL.
(540) MARGIT
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 309718
(220) 2017 11 13
(210) 478907
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) ADVENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) advena
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, księgowość i rachunkowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowanie
kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość, w szczególności księgowość, skomputeryzowana księgowość,
usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć,
usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe
w zakresie funduszy emerytalnych, usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej.
(111) 309719
(220) 2017 11 13
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) ADVENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

(210) 478909
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(540) Advena.pl
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, księgowość i rachunkowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowanie
kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość, w szczególności księgowość, skomputeryzowana księgowość,
usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć,
usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe
w zakresie funduszy emerytalnych, usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej.
(111) 309720
(220) 2017 11 13
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) ADVENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) advena.pl
(540)

(210) 478917

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.07.02
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, księgowość i rachunkowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowanie
kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość, w szczególności księgowość, skomputeryzowana księgowość,
usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć,
usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe
w zakresie funduszy emerytalnych, usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej.
(111) 309721
(220) 2017 11 14
(210) 478918
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PIZZA Dominium
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 25.07.03, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza, makarony, potrawy z makaronu,
sosy do makaronów, sałatka z makaronem, potrawy gotowe zawierające makaron, nadziewany makaron, przyprawy do makaronów
na bazie warzyw, kluski, pierogi, ravioli, tortille, kawa, herbata, kakao,
cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i preparaty zbożowe,
chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody, miód, melasa, sosy (przyprawy), przyprawy, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, kawiarnie, bary, bary szybkiej obsługi, kafeterie, lodziarnie, usługi gastronomiczno-restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(732) CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Aktywna Mama
(540)

(531) 02.03.08, 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, 44 pomoc medyczna, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 309724
(220) 2017 11 14
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) HAPPYPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) BitBuy
(510), (511) 36 usługi kantorów, wymiana walut.

(210) 478925

(111) 309725
(220) 2017 11 14
(210) 478926
(151) 2018 04 24
(441) 2018 01 08
(732) CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Aktywna Mama
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 02.03.08, 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, 44 pomoc medyczna, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 309726
(220) 2017 11 14
(210) 478931
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, PL.
(540) BotSense
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(111) 309722
(220) 2017 11 14
(210) 478919
(151) 2018 04 24
(441) 2018 01 08
(732) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, PL.
(540) botsense
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(111) 309727
(220) 2017 11 14
(210) 478932
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie, PL.
(540) LASOWIAK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 309723
(151) 2018 04 24

(111) 309728
(151) 2018 04 11

(220) 2017 11 14
(441) 2018 01 08

(210) 478920

(220) 2017 11 14
(441) 2017 12 27

(210) 478933
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(732) BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) BROS paralizator na owady
(510), (511) 5 insektycydy, pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników, środki odstraszające owady, środki do tępienia szkodników.
(111) 309729
(220) 2017 11 14
(210) 478936
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) OPERA NOVA W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) RESTAURACJA Maestra
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23
(510), (511) 43 restauracja, usługi gastronomiczne związane z prowadzeniem kawiarni i restauracji, usługi przygotowania i zaopatrzenia w żywność na zamówienie, usługi cateringowe.
(111) 309730
(220) 2017 11 14
(210) 478938
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) BROOKLYN ONZ 2013 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROOKLYN
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi barowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, doradztwo kulinarne, organizowanie przyjęć, usługi pensjonatów, domów gościnnych, hoteli,
puby, usługi barów piwnych, usługi cateringu, wynajmowanie sal
na posiedzenia, przygotowanie żywności i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa.
(111) 309731
(220) 2017 11 14
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik, PL.
(540) WSK
(540)

(210) 478940

(220) 2017 11 14
(441) 2017 12 18

(111) 309734
(220) 2017 11 14
(151) 2018 04 19
(441) 2017 12 27
(732) KYDRYŃSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 478950

(531) 02.01.08
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-ROM-y], nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], płyty kompaktowe z muzyką, nagrania muzyczne w postaci płyt, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nośniki do rejestracji dźwięku, nagrania wideo z muzyką, 41 rozrywka,
usługi rozrywkowe świadczone przez artystów 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 rozrywkowych na żywo.
(111) 309735
(220) 2017 11 14
(151) 2018 04 19
(441) 2017 12 27
(732) KYDRYŃSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) SIESTA
(540)

(210) 478951

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-ROM-y], nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], płyty kompaktowe z muzyką, nagrania muzyczne w postaci płyt, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi,
nośniki do rejestracji dźwięku, nagrania wideo z muzyką.

(531) 27.05.01, 26.01.18, 03.07.16
(510), (511) 12 motocykle.
(111) 309733
(151) 2018 04 06

(732) TELEVISION FOOD NETWORK, G.P., New York, US.
(540) FOOD NETWORK
(510), (511) 38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja
danych, głosu, audio, wideo, obrazów, fotografii, plików multimedialnych, usługi transmisyjne, mianowicie dystrybucja treści audiowizualnych za pośrednictwem telewizji, sieci bezprzewodowych,
szerokopasmowych, światłowodowych, kablowych, usług łączności satelitarnej, radiowej, transmisji strumieniowej globalnej sieci
komputerowej i sieci danych, usługi transmisji strumieniowej materiałów dźwiękowych i treści wizualnych, usługi mediów mobilnych
w postaci elektronicznej transmisji treści rozrywkowych, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i forów do przesyłania
wiadomości między użytkownikami, usługi transmisji wideo na żądanie, transmisja programów telewizyjnych na urządzeniach mobilnych, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej
telefonii komórkowej, usługi wysyłania wideo, interaktywne usługi
wideo-tekstowe, komunikacja za pośrednictwem blogów online,
usługi komunikacji bezprzewodowej, mianowicie transmisja programów telewizyjnych i treści audiowizualnych na urządzenia mobilne,
41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, produkcja programów telewizyjnych, zapewnianie nieprzerwanie prowadzonych programów rozpowszechnianych za pośrednictwem różnych platform poprzez wiele
rodzajów mediów transmisyjnych, udostępnianie nagrań dźwiękowych oraz wizualnych, nie do pobrania, zapewnianie informacji
o imprezach rozrywkowych innym osobom dotyczących programów rozrywkowych, usługi loterii i zakładów pieniężnych, produkcja
i prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, konkursów, zawodów,
gier, ceremonii wręczenia nagród, kursów instruktażowych i wystaw,
udostępnianie gier wideo online.

(210) 478939

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18, 26.13.25
(510), (511) 12 motocykle.
(111) 309732
(220) 2017 11 14
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik, PL.
(540) WSK
(540)

Nr 9/2018

(210) 478943

(111) 309736
(151) 2018 04 06

(220) 2017 11 14
(441) 2017 12 18

(210) 478956

Nr 9/2018
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(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) MAD QUEEN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, dżin, napoje
alkoholowe z dodatkiem dżinu, napoje na bazie dżinu.
(111) 309737
(220) 2017 11 14
(210) 478957
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) CANADA WILD
(510), (511) 33 whisky kanadyjska, napoje alkoholowe na bazie whisky kanadyjskiej, napoje alkoholowe z dodatkiem whisky kanadyjskiej.
(111) 309738
(220) 2017 11 15
(210) 478988
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) MAĆKOWIAK TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE ANTOM BIS, Szprotawa, PL.
(540) Antom
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 apaszki, bandany na szyję, berety, bermudy, bezrękawniki, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe,
bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy
z kapturem, bojówki, bolerka, bryczesy [spodnie], bryczesy do chodzenia, chinosy, chustki, chusty jako odzież, chusty noszone na ramionach, chusty pareo, chusty plażowe, chusty, szale na głowę,
dwurzędowe kurtki marynarskie-bosmanki, dżinsy, fartuchy jako
odzież, garnitury damskie, gorsety, kamizelki, kamizelki bez rękawów,
kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki pikowane, kamizelki
puchowe, kamizelki z polaru, kilty, kimona, kimona długie (nagagi),
kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony jako
odzież, komplety odzieżowe ze spodenkami, kostiumy kąpielowe,
kostiumy: ze spódnicą, spodniami, koszule, koszule ciążowe, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki bez
rękawów, kurtki bluzy, kurtki ciepłe krótkie, kurtki długie, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki jako odzież, kurtki
luźne do pasa, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki pikowane, kurtki pikowane jako odzież, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki sportowe, kurtki wierzchnie, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, mantyle, narzutki
na ramiona, ocieplacze, odzież, odzież ciążowa, odzież codzienna,
odzież damska, odzież do biegania, odzież do joggingu, odzież dziana, odzież dżinsowa, odzież gabardynowa, odzież gotowa, odzież
jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież nieprzemakalna,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież tkana, odzież w stylu
sportowym, odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież z dzianiny, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
ogrodniczki, ogrodniczki krótkie, okrycia i narzutki nakładane na koszule nocne, okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę, palta,
pelerynki, płaszcze, płaszcze z bawełny, płaszcze z materiału dżinsowego, płaszcze zimowe poncza, poncza przeciwdeszczowe, prochowce, pulowery, pumpy, rybaczki, sari, sarongi, spodnie, spodnie
ciążowe, spodnie eleganckie, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie
do joggingu, spodnie dresowe, spodnie krótkie, spodnie sportowe,
spodnie sztruksowe, spodnie wierzchnie, spodnie ze stretchu, spódnice, spódnico-spodenki, stroje luźne długie, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe, sukienki damskie, sukienki letnie, sukienki o prostym
kroju luźne, sukienki skórzane, suknie balowe, suknie koktajlowe,
suknie wieczorowe, trykoty, trykoty jako ubrania, tuniki, wiatrówki,
wyroby gorseciarskie, zestawy typu bliźniak-odzież, żakiety z dzianiny, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także
internetowych towarów jak: apaszki, bandany na szyję, berety, bermudy, bezrękawniki, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bolerka, bryczesy [spodnie], bryczesy
do chodzenia, chinosy, chustki, chusty jako odzież, chusty noszone
na ramionach, chusty pareo, chusty plażowe, chusty, szale na gło-
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wę, dwurzędowe kurtki marynarskie-bosmanki, dżinsy, fartuchy jako
odzież, garnitury damskie, gorsety, kamizelki, kamizelki bez rękawów,
kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki pikowane, kamizelki
puchowe, kamizelki z polaru, kilty, kimona, kimona długie (nagagi),
kombinezony damskie jednoczęściowe (playsuit), kombinezony jako
odzież, komplety odzieżowe ze spodenkami, kostiumy kąpielowe,
kostiumy: ze spódnicą, spodniami, koszule, koszule ciążowe, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki bez
rękawów, kurtki bluzy, kurtki ciepłe krótkie, kurtki długie, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki jako odzież, kurtki
luźne do pasa, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki pikowane, kurtki pikowane jako odzież, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki sportowe, kurtki wierzchnie, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, mantyle, narzutki
na ramiona, ocieplacze, odzież, odzież ciążowa, odzież codzienna,
odzież damska, odzież do biegania, odzież do joggingu, odzież dziana, odzież dżinsowa, odzież gabardynowa, odzież gotowa, odzież
jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież nieprzemakalna,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież tkana, odzież w stylu
sportowym, odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież z dzianiny, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
ogrodniczki, ogrodniczki krótkie, okrycia i narzutki nakładane na koszule nocne, okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę, palta,
pelerynki, płaszcze, płaszcze z bawełny, płaszcze z materiału dżinsowego, płaszcze zimowe poncza, poncza przeciwdeszczowe, prochowce, pulowery, pumpy, rybaczki, sari, sarongi, spodnie, spodnie
ciążowe, spodnie eleganckie, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie
do joggingu, spodnie dresowe, spodnie krótkie, spodnie sportowe,
spodnie sztruksowe, spodnie wierzchnie, spodnie ze stretchu, spódnice, spódnico-spodenki, stroje luźne długie, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe, sukienki damskie, sukienki letnie, sukienki o prostym
kroju luźne, sukienki skórzane, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, trykoty, trykoty jako ubrania, tuniki, wiatrówki, wyroby gorseciarskie, zestawy typu bliźniak-odzież, żakiety z dzianiny,
40 aplikacja monogramów na odzież, aplikacja motywów na tkaniny,
hafciarstwo, krawiectwo, krojenie materiałów, krojenie tekstyliów,
krojenie tkanin, nadruki wzorów na tkaninach, obrabianie tekstyliów,
obrabianie tkanin, obróbka artykułów odzieżowych poprzez zaprasowanie na stałe, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości
odzieży, pikowanie tkanin, prasowanie odzieży, przeróbki odzieży,
szycie odzieży na miarę, usługi druku na tkaninach, usługi krawieckie.

(111) 309739
(220) 2017 11 15
(210) 479001
(151) 2018 04 24
(441) 2018 01 08
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRATKA
(510), (511) 16 komiksy, katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, nalepki, notesy, plany, publikacje drukowane, rozkłady
jazdy, repertuary, karty okolicznościowe, gazety, czasopisma, pisma,
druki, broszury, plakaty, fotografie, książki, 35 doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], informacja
o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, edycja tekstów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach
danych, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
40 usługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offseto-
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we, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], druk sitowy, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi reporterskie,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 42 doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie systemów
komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerach [strony
internetowe].

(111) 309740
(220) 2017 11 16
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) MWD VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) SCHILLE SILBER SYSTEM
(540)

(210) 479045

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje do celów sanitarnych, urządzenia do celów
sanitarnych, kurki do instalacji sanitarnych, osprzęt do celów sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, tuleje będące
częściami instalacji sanitarnych, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, metalowe
rury faliste [części instalacji sanitarnych], urządzenia do dostarczania
wody do celów sanitarnych, metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], żeliwne części do rur [części instalacji sanitarnych], zawory do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji
sanitarnych, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, kotły do instalacji grzewczych, bojlery do instalacji centralnego ogrzewania, urządzenia regulacyjne do instalacji
gazowych, grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, sterowniki elektromagnetyczne
do automatycznej obsługi zaworów [części instalacji grzewczych],
urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji
grzewczych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, urządzenia regulacyjne stanowiące część urządzeń wodnych, urządzenia do nadzoru
ciśnienia [urządzenia zabezpieczające do urządzeń wodnych], urządzenia regulacyjne do urządzeń gazowych, urządzenia regulacyjne
do rur gazowych, elementy zabezpieczające do rur gazowych, zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, zawory bezpieczeństwa
do rur gazowych, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych,
zawory odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, kurki odcinające będące urządzeniami zabezpieczającymi
do urządzeń gazowych, 17 elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych.
(111) 309741
(220) 2017 11 16
(210) 479046
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) WIECZOREK ADRIAN CIAO PIZZA, Zielona Góra, PL.
(540) CIAO PIZZA
(510), (511) 30 pizza, zapiekanki, hot-dogi, kanapki, kawa i napoje
kawowe oraz na bazie kawy, herbata, makarony, potrawy gotowe
na bazie makaronu, kasze oraz produkty wytworzone na bazie kaszy, ryż oraz produkty wytworzone na bazie ryżu, lody (jako potrawy
jadalne), sorbety lodowe, pierogi, placki, naleśniki, sajgonki, tortille,
galaretki, wyroby cukiernicze, w tym ciasta, torty, ciastka, krakersy,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu, w tym
usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych
i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artyku-
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łów takich jak: pizza, zapiekanki, hot-dogi, kanapki, kawa i napoje
kawowe oraz na bazie kawy, herbata, makarony, potrawy gotowe
na bazie makaronu, kasze oraz produkty wytworzone na bazie kaszy, ryż oraz produkty wytworzone na bazie ryżu, lody (jako potrawy
jadalne), sorbety lodowe, pierogi, placki, naleśniki, sajgonki, tortille,
galaretki, wyroby cukiernicze, 43 usługi gastronomiczne stacjonarne, na wynos i z dostawą, prowadzenie restauracji, baru, piwiarni,
winiarni, cukierni, pizzerii, kawiarni.

(111) 309742
(220) 2017 11 16
(210) 479048
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KONGRES EKSPORTU
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.01, 26.02.05
(510), (511) 35 badanie biznesowe, badanie dotycząca działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, pokazy
towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama on¬line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(111) 309743
(220) 2017 11 16
(210) 479049
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KONGRES POLSKIEGO EKSPORTU
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.01.04, 01.13.05, 29.01.12
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(510), (511) 35 badania biznesowe, badanie dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, pokazy
towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 309744
(220) 2017 11 16
(210) 479051
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KONGRES EKSPORTU SPOŻYWCZEGO
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.01.04, 01.13.05, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, pokazy
towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
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netowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 309745
(220) 2017 11 16
(210) 479058
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) RORAT PIOTR BIOZONA, Warszawa, PL.
(540) FEELFIT
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetwory owocowe wzbogacone białkiem, zupy proteinowe w proszku, warzywa przetworzone,
owoce przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, mieszanki
owoców i orzechów, przetwory warzywne z dodatkiem białka, zupy,
zupy błyskawiczne, zupy w proszku, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, mieszanki owoców suszonych, chipsy sojowe, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy warzywne,
chipsy ziemniaczane, chipsy z juki, chipsy z jarmużu, owoce liofilizowane, batony owocowe, 30 batony proteinowe, batony czekoladowe,
ciastka w proszku, ciastka proteinowe, wafelki proteinowe, czekolada
proteinowa, słodycze bez cukru, słodycze proteinowe, cukierki proteinowe, cukierki bez cukru, owsianka proteinowe, ciasto na pizzę proteinową, naleśniki proteinowe w proszku, budynie proteinowe w proszku, puddingi, puddingi proteinowe w proszku, ciastka proteinowe
w proszku, musli proteinowe, makarony zbożowe z dodatkiem białka,
makarony warzywne, makarony proteinowe, batony zbożowe, batony
na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów
w karmelu, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
ciastka, ciastka owsiane, ciastka herbaciane, ciastka migdałowe, ciastka czekoladowe, ciastka serowe, ciastka owsiane spożywcze, ciastka
z prosa, wafelki, wafelki w polewie czekoladowej, czekolada, słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, słodycze, słodycze zawierające owoce, słodycze do żucia, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze
na bazie miodu, cukierki, cukierki czekoladowe, cukierki ciągutki, cukierki miętowe, cukierki do żucia, cukierki z kakao, owsianka, owsianka
błyskawiczna, ciasto na pizzę, budyń ryżowy, budynie deserowe, budyń w proszku, budynie deserowe w proszku, chipsy ryżowe, chipsy
zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy, chipsy proteinowe, makarony,
makaron gryczany, makarony razowe.
(111) 309746
(220) 2017 11 16
(210) 479067
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo, PL.
(540) HydroCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i leki weterynaryjne.
(111) 309747
(220) 2017 11 16
(151) 2018 04 17
(441) 2018 01 03
(732) WAPIŃSKI TOMASZ, Rzeszów, PL.
(540) exall
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02

(210) 479074
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży: maszyn, sprzętu, akcesoriów budowlanych, sprzętu do robót ziemnych i koparek, urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, narzędzi budowlanych,
narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym, rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, desek rusztowaniach, urządzeń hydraulicznych, urządzeń wiertniczych, rusztowań i szalunków,
części zamiennych do maszyn, urządzeń wentylacyjnych, urządzeń
dźwigowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, usługi doradztwa na rzecz osób trzecich w celach biznesowych w dziedzinie
maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego, 37 wynajem maszyn,
sprzętu, akcesoriów budowlanych, wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, wynajem narzędzi, wynajem narzędzi budowlanych,
wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, usługi
montażu rusztowań, rozbiórka rusztowań, naprawa rusztowań, wynajem rusztowań, wynajem desek rusztowaniowych, wynajem urządzeń hydraulicznych, wynajem urządzeń wiertniczych, wynajem
rusztowań i szalunków, wynajem części zamiennych do maszyn, wynajem urządzeń wentylacyjnych, wynajem urządzeń dźwigowych,
usługi informacyjne w zakresie wynajmu, naprawa i serwis maszyn
budowlanych, sprzętu budowlanego, urządzeń budowlanych, usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, usługi doradztwa budowlanego, serwis
maszyn i urządzeń budowlanych, 39 transport sprzętu i materiałów
budowlanych, pośrednictwo w transporcie, wynajem samochodów
ciężarowych i specjalistycznych środków transportu.

(111) 309748
(220) 2017 11 17
(210) 479119
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) WALICZEK ADRIAN, Baniewice, PL.
(540) KROHNWAL
(510), (511) 9 systemy monitoringu, kamery, rejestratory dźwięku
i obrazu, nośniki danych, urządzenia wyświetlające obraz, urządzenia odtwarzające dźwięk.
(111) 309749
(220) 2017 11 17
(210) 479122
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice, PL.
(540) BRAT SAD
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, miąższ
owoców, przecier jabłkowy, 31 świeże owoce i warzywa, 32 soki
owocowe, warzywne, owocowe nektary.
(111) 309750
(220) 2017 11 17
(210) 479123
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) MIGAŁA ROBERT MIGAŁA ROBERT ROBERT MIGAŁA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY PRODHURT-BIS, Starachowice, PL.
(540) prodhurt
(510), (511) 7 bruzdownice [obrabiarki], chwytaki do drewna [części do maszyn], formy [części maszyn], formy do użytku w produkcji
[części maszyn], formy wtryskowe, giętarki do blach, giętarki do rur,
maszyny do fazowania, maszyny do formowania drutu, metalowe
elementy rurowe izolowane cieplnie [części do maszyn], metalowe
złączki do rur [części maszyn], metalowe złączki do rur [części silników], metalowe złączki do przewodów [części silników], metalowe
krążki [części maszyn], obudowy maszyn, spawanie (aparaty do-)
gazowe, 12 części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], części konstrukcyjne do ciężarówek, lądowe pojazdy i środki
transportu, pojazdy i środki transportu, zbiorniki metalowe [części
do pojazdów], 37 budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa stalowych wyrobów, malowanie natryskowe metali, malowanie
metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, obróbka przeciwkorozyjna, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, zabezpieczanie przed korozją, 40 antykorozyjna obróbka
części metalowych, barwienie, barwienie metali [nie malowanie],
blacharstwo, cięcie metalu, formowanie metali na zimno, frezowanie, heblowanie drewna, heblowanie materiałów, konserwowanie
drewna, kotlarstwo [obróbka metali], kotlarstwo [wyroby z miedzi],
kształtowanie elementów metalowych, kucie metali, laminowanie
metali, lutowanie, lutowanie twarde metali, montowanie produktów
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dla osób trzecich, niklowanie, obróbka części metalowych w celu
zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego
i procesów powlekania proszkowego, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka metali, obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka [obróbka
mechaniczna] metalu, obróbka powierzchni metalowych poprzez
polerowanie ścierne, obróbka powierzchni metalowych poprzez
szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, obróbka powierzchni
metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego,
odlewanie kokilowe, piłowanie drewna, piłowanie materiałów, polerowanie, polerowanie materiałami ściernymi, polerowanie metali,
polerowanie powierzchni, polerowanie ścierne powierzchni metalowych, polerowanie stali nierdzewnej, powlekanie galwaniczne,
spawanie, śrutowanie, szlifowanie, szlifowanie powierzchni, tłoczenie metali, tłoczenie metalu, trasowanie laserem, usługi czyszczenia
stali nierdzewnej, usługi galwanizacyjne, usługi polerowania, usługi
polerowania stali nierdzewnej, usługi produkcji i wykańczania metali, usługi spawalnicze, usługi stolarskie, usługi trasowania laserem,
usługi w zakresie obróbki metalu, wiercenie w metalach, wykańczanie metali, wykańczanie powierzchni artykułów metalowych.

(111) 309751
(220) 2017 11 17
(210) 479129
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) WALA DANUTA, Warszawa, PL.
(540) LEMEL Pictures
(510), (511) 41 fotografia, produkcja filmów, fotografia lotnicza,
montaż filmów, pokazy filmowe, edycja zdjęć, fotografia portretowa.
(111) 309752
(220) 2017 11 17
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) Diagnostyka domowa
(540)

(210) 479134

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08, 19.07.01
(510), (511) 5 domowe testy diagnostyczne w tym do pomiaru poziomu cholesterolu i cukru we krwi, testy do wykrywania przeciwciał
anty helicobacter, testy do ogólnego badania moczu, testy owulacyjne, testy do mierzenia poziomu leukocytów i azotynów w moczu,
testy ciążowe, alkotesty, paskowe testy narkotykowe z moczu, testy
narkotykowe ze śliny, testy do wykrywania markeru nowotworowego gruczołu prostaty-PSA, testy do wykrywania krwi utajonej w kale,
10 ciśnieniomierze, gleukometry, urządzenia do pomiaru cholesterolu i trójglicerydów we krwi, analizatory kwasu moczowego, termometry do pomiaru temperatury ciała u ludzi, urządzenia do badania
tętna, przenośne urządzenia EKG, testery płodności, urządzenia
do monitorowania bezdechu, lancety, nakłuwacze, inhalatory.
(111) 309753
(220) 2017 11 17
(210) 479155
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) IMPACT naamloze vennootschap, Hasselt, BE.
(540) IMPACT
(510), (511) 35 usługi biur pośrednictwa pracy, włącznie z usługami w zakresie pomocy dla zwalnianych pracowników, zatrudnienia
tymczasowego, outsourcingu, rekrutacja, dobór oraz lokowanie
personelu, usługi rekrutacji, usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania personelem, świadczenie usług kadrowych, usługi agencji
zatrudnienia, dobór personelu na postawie metod psychotechnicznych, udzielanie informacji, także za pomocą elektronicznych środków przekazu, na temat wszystkich wcześniej wymienionych usług,
wszystkie wcześniej wymienione usługi nie związane z usługami impresariatu.
(111) 309754
(220) 2017 11 20
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) TOMASIK PAWEŁ INVESTOM, Chojnów, PL.

(210) 479205
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(540) SENILA
(510), (511) 16 czyściwa przemysłowe wykonane z papieru celulozowego oraz makulaturowego, czyściwa przemysłowe wykonane
z włókien zawierających pochodne celulozy, czyściwa przemysłowe
wykonane z włókien celulozowo-poliestrowych, czyściwa przemysłowe wykonane z włókien poliestrowo-wiskozowych, ręczniki papierowe w roli i składane, worki na śmieci wykonane z papieru lub tworzyw
sztucznych, taśmy klejące, taśmy elastyczne, taśmy do znakowania, papier higieniczny celulozowy i makulaturowy, arkusze z wiskozy do zawijania, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa,
do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania.
(111) 309755
(220) 2017 11 20
(210) 479212
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) CZERNECKI JACEK, Kraków, PL.
(540) MIŁOSIERNA WODA MINERALNA
(510), (511) 5 kąpiele tlenowe, sole do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole
wód mineralnych, wody mineralne do celów medycznych, woda termalna, 6 kapsle do butelek metalowe, nakrętki metalowe do butelek.
(111) 309756
(220) 2017 11 20
(210) 479218
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) FORMATIQ
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysłowych, surowe żywice sztuczne, surowe żywice sztuczne [nieprzetworzone],
surowe [nieprzetworzone] sztuczne żywice do celów przemysłowych, kleje [klejenie], kleje do płytek ściennych, kleje do okładzin
ściennych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, klej
do uszczelek samochodowych, kleje w sprayu, kleje do bruku, kleje
do tapetowania, kleje do szkła, kleje do płytek, środki klejące, kleje poliuretanowe, kleje sitowe, kleje kontaktowe, kleje topliwe, klej
żelatynowy, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
kity olejne, kity szklarskie, kit olejowy, szklarski kit, kit szklarski, środki
konserwujące do powierzchni budynków [chemiczne] inne niż farby
lub oleje, krzemiany, krzemiany potasu, krzemiany do celów przemysłowych, spoiwa cementowe, cementujące proszki do powłok, mieszaniny chemiczne do wzmacniania cementu, produkty chemiczne
będące dodatkami do cementu, dodatki chemiczne do materiałów
do cementacji, polimery do użytku przy sporządzaniu mieszanin cementowych, lepiszcza do cementu, mieszanki do wiązania cementu, dodatki używane do mieszania cementu, mieszaniny chemiczne do utwardzania cementu, mieszanki do konserwacji cementu
[z wyjątkiem farb lub olejów], preparaty do konserwacji cementu
(z wyjątkiem farb i olejów), chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający do stosowania w przemyśle budowlanym, chemiczny zaczyn
cementowy uszczelniający do użytku w przemyśle budowlanym,
substancje do trawienia betonu, mieszanki utwardzające beton,
utwardzacze do betonu, dodatki do betonu, domieszki do betonu,
chemiczne dodatki do betonu, chemiczne domieszki do betonu, dodatki chemiczne używane do betonu, dodatki chemiczne do wiązania betonu, dodatki chemiczne do uplastyczniania betonu, chemiczne substancje wiążące do betonu, surfaktanty do użytku w ochronie
betonu, domieszki regulujące segregację betonu pod wodą, surfaktanty do użytku w renowacji betonu, produkty chemiczne stosowane w produkcji betonu, dodatki chemiczne do użytku w naprawie
betonu, dodatki chemiczne do użytku w impregnacji wodoodpornej betonu, surfaktanty do użytku w powlekaniu betonu [inne niż
farby], powłoki odporne na warunki atmosferyczne [chemiczne,
inne niż farby] do betonu, środki impregnujące do betonu, dodatki
wiążące do betonu, mieszanki wiążące do betonu, środki zlepiające
do betonu, środki wiążące do betonu, środki do utwardzania betonu, zlepiające środki do betonu, mieszanki chemiczne do pielęgnacji
betonu, mieszaniny chemiczne do maskowania betonu, mieszanki
chemiczne do utwardzania betonu, środki zapobiegające lepieniu
się betonu, mieszanki do przyśpieszania wiązania betonu, surfaktanty do użytku w konserwacji betonu, środki konserwujące do betonu
(poza farbami i olejami), środki konserwujące do betonu (z wyjątkiem
farb i olejów), mieszanki do zabezpieczania betonu (z wyjątkiem farb
lub olejów), środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów,
powłoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton [inne
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niż farby lub oleje], środki utwardzające, chemiczne preparaty utwardzające, preparaty utwardzające, krzemian sodu, wodne mieszaniny
chemiczne, mieszaniny fotoutwardzalne zawierające prepolimery,
mieszaniny fotoutwardzalne zawierające polimery, mieszaniny chemiczne do wzmacniania cementu, mieszaniny chemiczne do utwardzania cementu, mieszaniny chemiczne do wzmacniania betonu,
mieszaniny chemiczne do wzmacniania robót murarskich, mieszaniny antyadhezyjne do szalowania dla betonu, mieszaniny chemiczne do wzmacniania konstrukcji kamiennych, mieszaniny chemiczne
do wstrzykiwania do konstrukcji budowlanych, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, akryle wielofunkcyjne.

(111) 309757
(220) 2017 11 21
(210) 479257
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) EASYCAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) easycamper
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, szary
(531) 18.01.09, 18.01.14, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 12 samochody-kampery, samochody z częścią mieszkalną
samochody z miejscem do spania, przyczepy kempingowe, 20 meble
do samochodów-kamperów, meble do samochodów z częścią mieszkalną, meble do samochodów z miejscem do spania, meble do przyczep kempingowych, 35 prowadzenie salonów z samochodami-kamperami, samochodami z częścią mieszkalną, samochodami z miejscem
do spania, przyczepami kempingowymi, meblami do samochodów-kamperów, meblami do samochodów z częścią mieszkalną, meblami
do samochodów z miejscem do spania, meblami do przyczep kempingowych, usługi w zakresie sprzedaży, w tym poprzez Internet samochodów-kamperów, samochodów z częścią mieszkalną, samochodów
z miejscem do spania, przyczep kempingowych, mebli do samochodów-kamperów, mebli do samochodów z częścią mieszkalną, mebli
do samochodów z miejscem do spania, mebli do przyczep kempingowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w salonach oraz
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu samochodów-kamperów, samochodów z częścią mieszkalną, samochodów
z miejscem do spania, przyczep kempingowych, mebli do samochodów-kamperów, mebli do samochodów z częścią mieszkalną, mebli
do samochodów z miejscem do spania, mebli do przyczep kempingowych, usługi w zakresie prezentacji towarów, pośrednictwo handlowe,
agencje informacji handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.
(111) 309758
(220) 2017 11 21
(210) 479265
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) MIASTKOWSKI PIOTR SKLEP WĘDKARSKI DRAPIEŻNIK,
Białystok, PL.
(540) DRAPIEŻNIK SKLEP WĘDKARSKI
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czarny, biały
(531) 03.09.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej sprzętu wędkarskiego, przynęt i zanęt
wędkarskich.
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(111) 309759
(220) 2017 11 21
(210) 479266
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) EASYCAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Wavecamper
(540)

Kolor znaku: złoty, niebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.24, 01.03.01, 26.11.02
(510), (511) 12 samochody-kampery, samochody z częścią mieszkalną, samochody z miejscem do spania, przyczepy kempingowe,
20 meble do samochodów-kamperów, meble do samochodów
z częścią mieszkalną, meble do samochodów z miejscem do spania, meble do przyczep kempingowych, 35 prowadzenie salonów
z samochodami-kamperami, samochodami z częścią mieszkalną,
samochodami z miejscem do spania, przyczepami kempingowymi,
meblami do samochodów-kamperów, meblami do samochodów
z częścią mieszkalną, meblami do samochodów z miejscem do spania, meblami do przyczep kempingowych, usługi w zakresie sprzedaży, w tym poprzez Internet samochodów-kamperów, samochodów
z częścią mieszkalną, samochodów z miejscem do spania, przyczep
kempingowych, mebli do samochodów-kamperów, mebli do samochodów z częścią mieszkalną, mebli do samochodów z miejscem
do spania, mebli do przyczep kempingowych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego
obejrzenia i zakupu w salonach oraz za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w tym Internetu samochodów-kamperów, samochodów z częścią mieszkalną, samochodów z miejscem do spania,
przyczep kempingowych, mebli do samochodów-kamperów, mebli
do samochodów z częścią mieszkalną, mebli do samochodów z miejscem do spania, mebli do przyczep kempingowych, usługi w zakresie prezentacji towarów pośrednictwo handlowe, agencje informacji
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych.
(111) 309760
(220) 2017 11 21
(210) 479269
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) MIROSŁAW ERNEST, Kraków, PL.
(540) ICoRTaP INTERNATIONAL CONGRESS OF RELIGIOUS TOURISM
AND PILGRIMAGES KRAKOW
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnożółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.09.24
(510), (511) 41 organizacja konferencji edukacyjnych, doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, edukacja religijna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, organizowanie
corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów
naukowych, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów

Nr 9/2018

[szkolenia], organizowanie i prowadzenie wystaw i konkursów, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, organizowanie kursów instruktażowych dla turystów, kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki
wypoczynkowe, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych
z branżą turystyczną, wydawanie przewodników turystycznych, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów
miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, szkolenie religijne, usługi edukacji religijnej, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, usługi edukacyjne dotyczące rozwoju
religijnego, wydawanie biuletynów, wydawanie gazet, wydawanie
czasopism, wydawanie prospektów, wydawanie audiobooków,
wydawanie katalogów, wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie czasopism
internetowych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu .

(111) 309761
(220) 2014 06 16 K
(210) 476676
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) CARSED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlce, PL.
(540) CARSED
(510), (511) 36 usługi kredytowe i leasingowe dotyczące finansowania zakupu, wypożyczania i wynajmowania pojazdów, 37 usługi
w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz części i akcesoriów
do pojazdów, usługi instalacyjne w odniesieniu do pojazdów oraz
części i akcesoriów do pojazdów, 39 usługi w zakresie wypożyczania
i wynajmowania pojazdów, w tym samochodów zastępczych.
(111) 309762
(220) 2015 05 20 K
(210) 474423
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) Primos, Inc., Flora, US.
(540) TRIGGER STICK
(510), (511) 9 statywy trójnożne, statywy dwunożne, monopody
i stojaki dla lornetek, kamer, aparatów fotograficznych i teleskopów
używanych do rekreacji na wolnym powietrzu, podpórki, uchwyty
i stojaki do aparatów fotograficznych, urządzeń kinematograficznych, urządzeń i przyrządów optycznych, przyrządów pomiarowych,
wykrywaczy, urządzeń do monitorowania, lornetek, aparatów i teleskopów, 13 statywy trójnożne, statywy dwunożne, monopody i stojaki do myśliwskiej broni palnej, podpórki, uchwyty i stojaki do broni
i broni palnej.
(111) 309763
(220) 2016 07 28 K
(210) 473577
(151) 2018 04 09
(441) 2017 12 18
(732) Jaguar Land Rover Limited, Coventry, GB.
(540) LAND CARRIER
(510), (511) 12 samochody, części i akcesoria do pojazdów, podłokietniki do siedzeń pojazdów, torby bagażowe specjalnie dopasowane do bagażników pojazdów, torby, siatki i tace z przegródkami
do wnętrz samochodów, specjalnie dopasowane do pojazdów,
zagłówki do siedzeń pojazdów, pokrowce na zagłówki do siedzeń
w pojazdach, ochronne osłony na lusterka boczne i dla pasażera, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na kierownice pojazdów,
pokrowce na pojazdy [dopasowane], silniki do pojazdów lądowych,
koła pojazdów, koła ze stopów do pojazdów, kołpaki do kół, obręcze
do kół, zaślepki piast do kół pojazdów, kołpaki, osłony do kół, koła
zębate łańcuchowe, spojlery do pojazdów, pokrowce na pojazdy,
siedzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, osłony
chłodnic pojazdów, panele ozdobne do nadwozi samochodowych,
konsole centralne pojazdów sprzedawane jako część pojazdów
i zawierające interfejsy elektroniczne, rowery, części, elementy i akcesoria do rowerów, wózki dziecięce spacerowe i wózki dziecięce
głębokie oraz części i akcesoria do nich, foteliki samochodowe dla
niemowląt i dzieci, z wyłączeniem opon i dętek do opon.
(111) 309764
(220) 2015 04 24 K
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina, SK.

(210) 473566
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(540) NEW SUPERDURABLE Tento SUPER AQUA high and fast
absorption + 20% MORE ABSORBENT paper towels MULTIPURPOSE
TOWEL
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, błękitny,
biały, ciemnozielony, jasnozielony, szary, żółty, beżowy
(531) 01.15.15, 11.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.01, 02.09.14, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, papier chłonny, ręczniki do twarzy papierowe, serwetki jednorazowe, serwetki stołowe papierowe, chusteczki higieniczne, ściereczki do twarzy z papieru, papier higieniczny,
papier kuchenny w rolkach, ręczniki papierowe, obrusy papierowe,
nie ujęte w innych klasach materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały do opakowywania.
(111) 309765
(220) 2016 06 30 K
(210) 473301
(151) 2018 04 13
(441) 2017 11 27
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) APETICONTROL
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów
farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniające, leki do użytku
medycznego, leki pomocnicze, leki w płynie, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi,
mineralne suplementy diety, napoje lecznicze, preparaty medyczne
wspomagające odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe,
zioła lecznicze, napary i herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt.
(111) 309766
(220) 2013 10 03 K
(210) 458727
(151) 2018 03 21
(441) 2016 11 07
(732) KENNAMETAL INC., Latrobe, US.
(540) NOVO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do optymalizacji wyboru lub działania narzędzi tnących do obróbki metalu.
(111) 309767
(220) 2017 11 21
(210) 479273
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) BRAND MANAGEMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) PRZYCHODNIA LEKARSKA ŚWIAT ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 24.13.17, 27.05.01, 29.01.03, 03.11.02
(510), (511) 39 akcje ratunkowe (transport), usługi ratownictwa,
transport sanitarny, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji, 42 analizy
chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania
chemiczne, eksperymenty kliniczne, 44 chirurgia plastyczna, detoksykacja po przedawkowaniu środków odurzających, domy opieki,
fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, medyczne kliniki usługi, masaż,
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opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne,
ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi
sanatoria, stomatologia, szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia
(inseminacja), terapeutyczne usługi, usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia, usługi logopedyczne, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczenie sprzętu medycznego, usługi zapładniania metodą
in vitro.

(111) 309768
(220) 2017 11 22
(210) 479290
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) S-LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) APPARTME
(510), (511) 9 czujniki, urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki,
wielofunkcyjne przyciski dotykowe, oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, 38 telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych.
(111) 309769
(220) 2017 11 23
(210) 479323
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) N.V. NUTRICIA, Zoetermeer, NL.
(540) BEBIKLUB
(510), (511) 41 zapewnianie szkoleń i informacji z dziedziny prekoncepcji, ciąży, narodzin, macierzyństwa, pielęgnacji dziecka, opieki nad
dzieckiem i odżywiania dla rodziców, matek i przyszłych rodziców,
także za pośrednictwem połączeń online, 44 usługi doradztwa i informacji z dziedziny prekoncepcji, ciąży, narodzin, macierzyństwa, pielęgnacji dziecka, opieki nad dzieckiem i odżywiania dla rodziców, matek
i przyszłych rodziców, także za pośrednictwem połączeń online.
(111) 309770
(220) 2017 11 24
(210) 479390
(151) 2018 04 20
(441) 2018 01 03
(732) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DEHYDRAVET SLIM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
suplementy diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
witaminizowane do celów leczniczych, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające
apetyt, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki
wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żywność dla diabetyków wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.
(111) 309771
(220) 2017 11 24
(210) 479415
(151) 2018 04 20
(441) 2018 01 03
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) TEMAZOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne z zastosowaniem dla ludzi.
(111) 309772
(220) 2017 11 27
(210) 479426
(151) 2018 04 20
(441) 2018 01 03
(732) ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) HCM-MILAR
(510), (511) 6 blacha [płyty, arkusze], stal (arkusze, blacha).

3412

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 309773
(220) 2017 11 27
(210) 479434
(151) 2018 04 20
(441) 2018 01 03
(732) BABIARCZYK MARCIN SAB-MAR, Katowice, PL.
(540) LODZIO lody naturalne
(540)
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użytkowa, urządzenia nadawczo-odbiorcze do tłumaczeń symultanicznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnej, multimedialnej i fotograficznej,
sprzętu do komunikacji, elektroniki użytkowej i urządzeń nadawczo-odbiorczych do tłumaczeń symultanicznych.

(111) 309777
(220) 2017 11 29
(210) 479544
(151) 2018 04 24
(441) 2018 01 08
(732) GREENWAYS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) GReeNWaYS logistyka
(540)
Kolor znaku: jasnozielony, biały, czarny
(531) 08.01.18, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, 43 lodziarnie.
(111) 309774
(220) 2017 11 28
(210) 479474
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 08
(732) KACPERSKI ROMAN BOLD REKLAMA POLIGRAFIA, Gliwice, PL.
(540) sign4FLOOR
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 znaki informacyjne i komunikacyjne oraz reklamowe
podłogowe.
(111) 309775
(220) 2017 11 28
(210) 479520
(151) 2018 04 19
(441) 2018 01 03
(732) ELCESER NORBERT, Kobyłka, PL.
(540) Mr. HIPSTER LEMONIADA NATURAL 100% PRODUKT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 02.01.01, 02.01.23, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15,
26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 309776
(220) 2017 11 29
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 03
(732) DĄBROWSKI TOMASZ TOMIX, Opole, PL.
(540) TOMIX for better communication...
(540)

(210) 479535

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 16.01.14, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, elektronika

Kolor znaku: szary, jasnoszary, jasnozielony, zielony,
ciemnozielony, czarny, biały
(531) 29.01.15, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 24.15.03, 27.05.01
(510), (511) 39 dostarczanie towarów, dostawa droga lądową, ekspresowa dostawa towarów, fracht, informacja o magazynowaniu,
informacja o transporcie, ładowanie i wyładowanie pojazdów, ładowanie towarów, logistyka transportu, magazynowanie, obsługa ładunków i usługi frachtowe, odbieranie paczek drogą lądową, odbiór,
transport i dostawa towarów, organizowanie odbierania towarów,
organizowanie rozładunku towarów, organizowanie składowania
towarów, organizowanie transportu, pakowanie i składowanie towarów, pakowanie ładunków, pośrednictwo frachtowe, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, przechowywanie ładunku, przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie
i dostarczanie towarów, rezerwacja samochodów do wynajęcia,
rezerwacja transportu, rezerwacja wypożyczanych samochodów,
rozładunek towarów, składowanie, spedycja, strzeżony transport ciężarówkami, transport, udzielanie informacji dotyczących transportu
ładunku, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego,
usługi agencji frachtowych, usługi agencji spedycyjnych, usługi doradcze związane z transportem, usługi frachtowe, przewóz ładunków
i usługi przeprowadzkowe, usługi informacyjne związane z transportem, usługi kierowców, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi przeładunkowe, usługi
przewozu, usługi tranzytowe, usługi w zakresie cargo i frachtu, usługi w zakresie obsługi ładunków importowych i eksportowych, usługi
w zakresie organizowania transportu.
(111) 309778
(220) 2017 11 29
(210) 479546
(151) 2018 04 24
(441) 2018 01 08
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, PL.
(540) fG feelgood
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 27.05.08, 27.05.22, 27.03.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi doradztwa dietetycznego
[medyczne], usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi diagnostyki
medycznej [testy i analizy], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 309779
(151) 2018 04 24

(220) 2017 11 29
(441) 2018 01 08

(210) 479549
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(732) SZWAJOREK JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO BIOZYM, Poznań, PL.
(540) biozym
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 26.04.04, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 1 aktywatory enzymatyczne, aktywatory mające na celu
zwiększenie szybkości zachodzenia reakcji chemicznych, aktywatory
biologiczne, bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], bakterie do oczyszczania ścieków, bakterie do uzdatniania
ścieków, bakterie do uzdatniania wody, biologiczne preparaty [inne
niż do celów medycznych], enzymy [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], enzymy do użytku w fermentacji, enzymy do użytku w uzdatnianiu wody, flokulacyjne środki chemiczne
do oczyszczania ścieków i wody przemysłowej, katalizatory biochemiczne, mikroalgi do użytku w oczyszczaniu ścieków, nieorganiczne
środki strącające do oczyszczania ścieków, preparaty bakteriobójcze
[inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], preparaty chemiczne do biologicznej obróbki ścieków, preparaty enzymatyczne do poprawiania zapachu odchodów, preparaty enzymatyczne
do przetwarzania odchodów, produkty chemiczne do oczyszczania
ścieków, substancje bakteryjne do użytku w przemyśle, substancje
biologiczne [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], substancje chemiczne do uzdatniania ścieków, substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów cuchnących, substraty
enzymów, środki katalizujące, 3 detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, preparaty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty do udrażniania rur,
produkty do udrażniania odpływów i zlewów, 35 reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów do czyszczenia
i odświeżania, usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów
do udrażniania rur, odpływów i zlewów, usługi handlu detalicznego
w zakresie substancji, materiałów i preparatów chemicznych oraz
surowców naturalnych, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów do czyszczenia i odświeżania, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów do udrażniania rur, odpływów i zlewów, usługi
handlu hurtowego w zakresie substancji, materiałów i preparatów
chemicznych oraz surowców naturalnych.
(111) 309780
(220) 2017 11 29
(210) 479553
(151) 2018 04 24
(441) 2018 01 08
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, PL.
(540) ROTLAND
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 t-shirty z krótkim rękawem, odzież, koszulki z krótkim
lub z długim rękawem, koszulki bez rękawów, bielizna, bluzy sportowe.
(111) 309781
(220) 2017 11 29
(151) 2018 04 24
(441) 2018 01 08
(732) PREISNER PAWEŁ PREIS, Tyczyn, PL.
(540) ST SZKLANE TARASY
(540)

(210) 479554
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(111) 309782
(220) 2017 12 04
(210) 479679
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) Mapei S.p.A., Mediolan, IT.
(540) MAPEI BUDUJESZ RAZ, A DOBRZE
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, preparaty chemiczne do celów naukowych, chemikalia stosowane w fotografice, chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, żywice sztuczne i syntetyczne, dyspersje tworzyw sztucznych,
surowe tworzywa sztuczne w formie sproszkowanej, płynnej lub
w formie pasty, nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego i nawozy sztuczne, mieszaniny do gaszenia ognia, substancje hartujące,
chemikalia do lutowania, substancje chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje do celów przemysłowych, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty zapobiegające tworzeniu się kamienia kotłowego, płyny hamulcowe, chemiczne dodatki
do paliw silnikowych, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności
cementowi, 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty do barwienia żywności i napojów, preparaty zapobiegające korozji do konserwacji
metali i stopów metali oraz preparaty do konserwacji drewna, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i metal
sproszkowany dla malarzy i dekoratorów, 6 listwy ozdobne, profile,
kształtowniki metalowe, 16 książki, słowniki, gazety, komiksy dla
dzieci, komiksy, periodyki, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, karty indeksowe, księgi zapisów i rejestry, papier, artykuły papierowe,
karton, artykuły kartonowe, bibuła, papier do fotokopii, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne, preparaty klejące stosowane w biurze, kleje stosowane w biurze, materiały dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania, zszywarki i prasy do zszywania do celów biurowych, zszywki, urządzenia do usuwania zszywek,
dziurkarki do celów biurowych, materiały instruktażowe i szkoleniowe, segregatory, obwoluty na luźne kartki do stosowania w biurze,
czcionki drukarskie, matryce, poduszki z tuszem do stempli, stemple,
uchwyty do stempli, stemple z datownikiem, temperówki, sprzęt
biurowy, materiały biurowe, pieczęcie biurowe, gumki do ścierania,
taśmy przylepne do materiałów piśmiennych i/lub do celów domowych, taśmy papierowe do maszyn liczących, obsadki do piór, pióra
kulkowe, ołówki, pióra wieczne, kreda, spinacze, korektory do dokumentów, cyrkle do kreślenia, ekierki i linijki do kreślenia, maszyny
biurowe do kopertowania, koperty, papier do pisania, kalka maszynowa, noże do papieru, gilotynki biurowe, samoprzylepne naklejki
reklamowe, plakaty, wizytówki, terminarze, 17 gutaperka, kauczuk,
balata i substytuty, wyroby z gutaperki i z gumy, arkusze z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, arkusze i pręty z tworzyw sztucznych,
azbest, mika i produkty z miki, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły i izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, izolatory elektryczne, termiczne i akustyczne, tkaniny izolacyjne, 19 materiały budowlane, kamień naturalny i sztuczny, cegły, płytki budowlane i dachówki,
cement, wapno, zaprawa murarska, tynki i żwir, rury ceramiczne i cementowe, materiały do budowy dróg, asfalt, smoła i bitum, budynki przenośne, pomniki kamienne, kominy, drewno budowlane półprzetworzone, drewno budowlane, belki, deski, płyty-panele, fornir
drewniany, sklejka, szkło budowlane, tafle szklane, płytki szklane,
spoiwa cementowe do płytek, materiałów na pokrycia podłóg oraz
okładzin, produkty do sporządzania tynku.
(111) 309783
(220) 2017 12 04
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) K3Cloud.pl
(540)

(210) 479699

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.
Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane-obejmujące wyłącznie zakres budownictwa.

(111) 309784
(220) 2017 12 04
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 479700
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(540)

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.
(111) 309785
(220) 2017 12 04
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) K3Cloud.com
(540)

(210) 479705

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.
(111) 309786
(220) 2011 03 29
(210) 383371
(151) 2018 04 30
(441) 2011 07 04
(732) MPM AGD SPÓŁKA AKCYJNA, Milanówek, PL.
(540) BORA: Wylej kurz... i już!
(510), (511) 7 urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie
domowym, takie jak: roboty kuchenne, malaksery, miksery, blendery, młynki domowe elektryczne, młynki do kawy, noże elektryczne,
krajalnice do chleba, otwieracze do puszek, wyciskacie do owoców,
sokowirówki, szatkownice do warzyw, maszynki do mielenia, szczotki elektryczne, urządzenia elektryczne do prania dywanów, froterki
do parkietów elektryczne, prasownice, pralki, maszyny do szycia,
zmywarki naczyń.
(111) 309787
(220) 2012 05 14
(210) 400345
(151) 2018 05 11
(441) 2012 08 27
(732) ATLAS RADOSŁAW ATEL ELECTRONICS, Opole, PL.
(540) aTEL ELECTRONICS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13, 26.11.05, 26.11.06
(510), (511) 8 zaciskarki ręczne do zarabiania złącz i końcówek
elektrycznych, zaciskarki ręczne do złącz telefonicznych i komputerowych, ściągacze z nożami do zdejmowania izolacji z kabli i przewodów elektrycznych, cęgi do cięcia drutu, obcinarki ręczne do przewodów elektrycznych, 9 złącza elektryczne i teleinformatyczne,
złącza do urządzeń audiowizualnych i multimedialnych, przewody
i przyłącza elektryczne i komputerowe, elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne, mierniki wielkości elektrycznych i środowiskowych, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia kontrolno-pomiarowe, aparatura do przetwarzania informacji, czytniki, anteny,
przewody telefoniczne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne, interfejsy komputerowe, kable optyczne,
światłowody, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, modemy,
omomierze, przemienniki i inwertory elektryczne, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy pomiarowe, skrzynki
rozdzielcze, szafy rozdzielcze, sprzęt teleinformatyczny, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia pomiarowe, 38 rozpowszechnianie dostępu do Internetu.
(111) 309788
(220) 2014 02 21
(210) 425158
(151) 2018 03 29
(441) 2014 06 09
(732) LEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) Tesuro

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski, różowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 detergenty, preparaty do prania, proszki i płyny, odplamiacze, wybielacze.
(111) 309789
(220) 2014 02 21
(210) 425161
(151) 2018 03 30
(441) 2014 06 09
(732) LEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) Dolcello Biszkopty z galaretką pomarańczową w czekoladzie
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, jasnozłoty, złoty,
ciemnozłoty, czarny, jasnożółty, żółty, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy,
biały, ciemnożółty, jasnopomarańczowy
(531) 05.03.11, 05.07.11, 08.01.10, 08.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciastka.
(111) 309790
(220) 2014 02 21
(210) 425163
(151) 2018 03 30
(441) 2014 06 09
(732) LEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) Dolcello Biszkopty z galaretką malinową w czekoladzie
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, jasnozłoty, złoty,
ciemnozłoty, czarny, jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, biały
(531) 05.03.11, 05.07.08, 08.01.10, 08.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciastka.
(111) 309791
(151) 2018 03 30

(220) 2014 02 21
(441) 2014 06 09

(210) 425164
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(732) LEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) Dolcello Biszkopty z galaretką wiśniową w czekoladzie
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, jasnozłoty, złoty,
jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony, jasnobrązowy,
brązowy, ciemnobrązowy, biały, ciemnozłoty, czarny
(531) 05.07.16, 08.01.10, 08.01.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciastka.
(111) 309792
(220) 2014 04 07
(210) 427143
(151) 2018 04 25
(441) 2014 07 21
(732) TERAPIA P. BŁOŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA PIOTR
WÓJCICKI, Łódź, PL.
(540) DOBRA TERAPIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 03.11.01, 03.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
(111) 309793
(220) 2014 05 21
(210) 429054
(151) 2018 05 07
(441) 2014 09 01
(732) GRUPA EHOLIDAY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eholiday
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia reklamy, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji
dla osób trzecich, tworzenie i obsługa baz danych, optymalizacja
stron internetowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zarobkowe zarządzanie 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 relations,
39 organizowanie podróży i turystyki z wyjątkiem usług wypożyczania samochodów, usługi biur turystycznych z wyjątkiem usług wypożyczania samochodów, usługi informacji turystycznej, organizowanie wycieczek turystycznych z wykorzystaniem środków transportu
lądowego, powietrznego i morskiego, usługi agentów i pośredników turystycznych, usługi przewodników turystycznych, pilotowanie wycieczek, transport pasażerski wszelkimi środkami transportu
z wyjątkiem usług wypożyczania samochodów, usługi informacji
o transporcie z wyjątkiem usług wypożyczania samochodów, pośrednictwo sprzedaży biletów we wszelkich środkach transportu,
rezerwacja miejsc we wszelkich środkach transportu, usługi na rzecz
osób towarzyszących podróżnym z wyjątkiem usług wypożyczania
samochodów i udzielanie informacji o takich usługach, przewożenie
ładunków, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie łodzi, statków, dostarczanie korespondencji,
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przesyłek, towarów, 42 usługi wyszukiwarek internetowych, usługi
hostingu stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie, instalowanie, powielanie,
aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, usługi graficzne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 43 prowadzenie informacji
o miejscach zakwaterowania, w tym o bazie noclegowej, bazie gastronomicznej i bazie rekreacyjno-usługowej, rezerwacja noclegów,
usługi biur zakwaterowania, wynajmowanie miejsc na pobyt czasowy, organizowanie wypoczynku i zakwaterowania, organizowanie
obozów wakacyjnych, prowadzenie restauracji, wszelkich placówek
gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi barowe, katering,
usługi hotelarskie związane z rezerwacją miejsc, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach,
sanatoriach, domach wypoczynkowych, domach turystycznych, domach wycieczkowych, ośrodkach kempingowych, gospodarstwach
agroturystycznych, udostępnianie pomieszczeń wystawowych
i konferencyjnych.

(111) 309794
(220) 2014 08 25
(210) 431129
(151) 2018 05 09
(441) 2014 12 08
(732) FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ, Luboń, PL.
(540) Fundacja Razem Łatwiej
(510), (511) 36 organizowanie i gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki
medycznej, oraz pomoc społeczną.
(111) 309795
(220) 2014 08 01
(210) 431905
(151) 2018 05 09
(441) 2014 11 10
(732) HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) OXO
(510), (511) 3 chemiczne produkty oraz mydła do ożywiania kolorów
do użytku domowego, farbki stosowane w pralnictwie, polerowanie:
kremy, preparaty, środki, woski, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do krochmalenia, produkty do mycia, płukania, odświeżania i dezodoryzowania naczyń, saszetki zapachowe
do bielizny, środki do wybłyszczania stosowane w pralnictwie, środki do wygładzania stosowane w pralnictwie, środki do zmiękczania
tkaniny, środki ułatwiające suszenie do zmywarek, środki zapachowe
odświeżające powietrze ultramaryna, wosk pralniczy, 5 odświeżacze
do ubrań i tkanin, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, preparaty i papier przeciw molom, preparaty odświeżające powietrze.
(111) 309796
(220) 2014 12 08
(210) 436597
(151) 2018 04 26
(441) 2015 03 30
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) CIOS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, zielony, czerwony
(531) 01.15.03, 24.01.20, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla
ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia
humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, prepa-
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raty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy,
superfosfaty, ściółka, torf, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące,
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.

eteryczne, biszkopty, budyń, bułka tarta, bułki, chałwa, chleb, ciasta,
ciastka, ciasta i ciastka w proszku, cukier, czekolada, napoje na bazie
czekolady, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast,
galaretki owocowe, glukoza do celów kulinarnych, gofry, herbata,
herbatniki, jogurt mrożony, kakao, kanapki, kasze, kawa, kleik spożywczy na bazie mleka, krakersy, lody, lody w proszku, lukier do ciast,
lukrecja, majonezy, masy cukiernicze i piekarnicze wykorzystywane
do wypieków, mąka, mączne ciasta, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, pieczywo,
piernik, potrawy na bazie mąki, preparaty zbożowe, produkty i półprodukty piekarnicze, produkty zbożowe, proszek do pieczenia,
przyprawy, puddingi, słodycze, suchary, tarty, tortille, wyroby i półprodukty cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, zakwas, zaczyn, żywność na bazie mąki.

(111) 309797
(220) 2015 01 28
(210) 438241
(151) 2018 05 14
(441) 2015 05 11
(732) MAMYS KAROL PPHU ROBOTEX, Czempiń, PL.
(540) DOGGY
(540)

(111) 309800
(220) 2015 09 29
(210) 447486
(151) 2018 05 16
(441) 2016 01 04
(732) SANOFI, Paryż, FR.
(540) ESSOLIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy odżywcze, dodatki do żywności dla celów medycznych, suplementy diety, witaminy, substancje mineralne dla celów medycznych.

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 03.01.08, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 posłania dla zwierząt domowych, legowiska dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, psie budy, drapaki
dla kotów, poduszki dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
za pośrednictwem sklepu internetowego następujących towarów:
posłania dla zwierząt domowych, legowiska dla zwierząt domowych,
budy dla zwierząt domowych, psie budy, drapaki dla kotów, poduszki dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt domowych.
(111) 309798
(220) 2015 02 17
(210) 439096
(151) 2018 05 07
(441) 2015 06 08
(732) ZAKŁAD OPTYCZNY ZDZISŁAW ROBAK SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) ROBAK
(510), (511) 9 okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, akcesoria do okularów, 35 sprzedaż: okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, akcesoriów do okularów, 44 usługi optyczne, usługi
okulistyczne.
(111) 309799
(220) 2015 02 19
(210) 439232
(151) 2018 05 15
(441) 2015 06 08
(732) ZAKŁAD MLECZARSKI FIGAND LESZEK FIGARSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Kolonia Wawrzyszów, PL.
(540) F
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, granatowy, jasnobrązowy,
niebieski, różowy, jasnoróżowy, jasnopomarańczowy, czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 11.03.01, 11.03.05, 29.01.15
(510), (511) 28 balony do zabawy, lalki, marionetki, maski kostiumowe, pluszowe zabawki, puzzle, zabawki, 29 bita śmietana, jogurty, kefir, koktajle mleczne, masło, margaryna, maślanka, mleko,
nabiał, napoje mleczne, produkty mleczne, produkty mleczarskie,
podpuszczka, sery, serki homogenizowane, serki do smarowania
pieczywa, serwatka, śmietana, twaróg, inne produkty spożywcze
na bazie mleka, zsiadłe mleko, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki

(111) 309801
(220) 2015 10 01
(210) 447589
(151) 2018 05 15
(441) 2016 01 04
(732) CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Certus
(540)

Kolor znaku: biały, grafitowy
(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 układanie nawierzchni, układanie nawierzchni drogowych, układanie nawierzchni z kostki brukowej, asfaltowanie,
murowanie, tynkowanie, malowanie, malowanie i naprawy znaków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, kamieniarstwo, wynajem
sprzętu budowlanego, budowanie platform [tarasów], 44 projektowanie ogrodów i krajobrazów, planowanie ogrodów, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, projektowanie ogrodów
krajobrazowych na rzecz osób trzecich, ogrodnictwo i kształtowanie
krajobrazu, usługi w zakresie architektury krajobrazu, usługi architektury krajobrazu w zakresie planowania (projektowania) nawierzchni
oraz projektowania elementów betonowych.
(111) 309802
(220) 2015 10 27
(210) 448584
(151) 2018 03 20
(441) 2016 02 01
(732) LEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) Legis Kancelaria Doradztwa Podatkowego
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 24.17.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, majątek nieruchomy, 45 badania
prawne, licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, moni-
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torowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
usługi prawne związane z negocjacja kontraktów dla osób trzecich,
doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, usługi doradcze związane z prawami konsumenta jako doradztwo prawne.

(111) 309803
(220) 2015 11 13
(210) 449172
(151) 2018 04 24
(441) 2016 02 15
(732) EKO FOLWARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VEGE LANG
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, żywność dla celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, 31 produkty rolne, ogrodnicze i sadownicze, świeże warzywa i owoce, 35 prowadzenie sklepów, sprzedaż
produktów, 39 usługi w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej, organizowanie podróży, 41 organizowanie zawodów i imprez
sportowych, usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, kursy edukacyjne, 43 usługi hotelarskie, campingowe, gastronomiczne, catering,
obsługa turystów i podróżnych, przygotowywanie dań i napojów
na wynos, rezerwacje hotelowe, usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, doradztwo dietetyczne dla ludzi, usługi związane z rolnictwem i ogrodnictwem, doradztwo w zakresie produkcji rolniczej i ogrodniczej.
(111) 309804
(220) 2015 11 17
(210) 449308
(151) 2018 05 09
(441) 2016 02 15
(732) KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) TURBOKURIER
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi magazynowania, konfekcjonowania, pakowania, rozładunku, przeładunku oraz załadunku towarów, usługi
przechowywania towarów do późniejszej wysyłki pocztą, usługi
dostarczania towarów, przesyłek, korespondencji, usługi pocztowe
oraz kurierskie, sortowanie, dystrybucja, spedycja i dostarczanie
przesyłek listowych, paczek, towarów, gazet i czasopism, usługi gońców w zakresie dostarczania poczty i paczek, usługi poste restante,
dostarczanie przesyłek awizowanych, transport ładunków: lądowy,
wodny, powietrzny, usługi logistyczne w zakresie magazynowania
i transportu, wynajem skrytek pocztowych, magazynów, kontenerów magazynowych oraz miejsc parkingowych.
(111) 309805
(220) 2016 01 27
(210) 451731
(151) 2018 03 20
(441) 2016 05 09
(732) SZYMCZAK SŁAWOMIR AKADEMIA MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO, Wrocław, PL.
(540) AMS Akademia Mistrzostwa Sportowego
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, jasnoniebieski
(531) 24.05.01, 24.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 309806
(220) 2016 03 03
(210) 453126
(151) 2018 04 25
(441) 2016 06 06
(732) DRAGSTRA MARIA SELECTA HTC, Miączyn, PL.
(540) Max Selecta HTC
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt domowych, szampony, 5 preparaty weterynaryjne dla małych zwierząt domowych, środki odstra-

3417

szające owady, preparaty przeciw insektom i pasożytom, preparaty
witaminowe dla zwierząt domowych.

(111) 309807
(220) 2016 03 09
(210) 453311
(151) 2018 05 21
(441) 2016 06 20
(732) GZELA RYSZARD KLINIKA HANDSOME MEN PERFECT HAIR,
Bielsko-Biała, PL.
(540) DoW
(540)

(531) 27.05.01, 14.07.20, 27.03.15, 09.05.10, 29.01.08
(510), (511) 35 udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie
mediów społecznościowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie strategii
rozwoju marki, reklama, reklama banerowa, sprzedaż internetowa
w zakresie kosmetyków i szczotek do włosów.
(111) 309808
(220) 2016 04 08
(210) 454608
(151) 2017 08 30
(441) 2016 07 18
(732) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) akademia e-marketingu
(540)

Kolor znaku: różowy, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski,
biały, czarny
(531) 26.01.16, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, usługi public relations,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing, usługi
agencji marketingowych, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem
przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie badania rynku, badania
opinii publicznej, organizowanie giełd i targów, organizowanie gier,
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, informacja o wyżej wymienionych usługach, promocja sprzedaży, usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie
bazami danych, tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych,
udostępnienie i zarządzanie bazami danych, publikowanie tekstów
reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych
i edukacyjnych, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie
organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, organizowanie
zawodów sportowych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, prowadzenie blogów, dzienników
internetowych, udostępnianie publikacji on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć
reklamowych, informacja o powyższych usługach.
(111) 309809
(220) 2016 04 19
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) POLNET-ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Małe, PL.

(210) 455190
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(540) polnetID
(540)

(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Premium NERO & BIANCO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 8 ręczne aplikatory do zakładania etykiet identyfikacyjnych zwierzętom oraz inwentarzowi żywemu w klasie 8, 9 zdalne
elektroniczne systemy identyfikacji, mianowicie etykiety radiowe,
transpondery, skanery, czytniki i anteny dla zwierząt, inwentarza
żywego oraz ryb w klasie 9, elektroniczne etykiety identyfikacyjne,
cyfrowe znaki do identyfikacji zwierząt, elektroniczne tabliczki zawierające dane identyfikacyjne, elektroniczne znaczniki identyfikacyjne, 20 niemetalowe etykiety identyfikacyjne, niemetalowe znaki
do identyfikacji zwierząt, niemetalowe tabliczki zawierające dane
identyfikacyjne, niemetalowe znaczniki identyfikacyjne, niemetalowe opaski identyfikacyjne, niemetalowe bransolety identyfikacyjne,
niemetalowe kolczyki identyfikacyjne dla zwierząt, części i akcesoria
dla wyżej wymienionych towarów zawarte w tej klasie.
(111) 309810
(220) 2016 06 03
(210) 457339
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) TARAPATA BEATA, Warszawa, PL.
(540) DDD-Higiena
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie odzieży, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, informacja o naprawach,
izolowanie budynków, konserwacja mebli, mycie pojazdów, mycie
samochodów, niszczenie szkodników [innych niż w rolnictwie],
oczyszczanie dróg, odnawianie dzieł sztuki, oczyszczanie odzieży,
polerowanie pojazdów, renowacja mebli, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed wilgocią (budownictwo),
44 tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, niszczenie chwastów, masaż, ogrodnictwo krajobrazowe, rozsiewanie
z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów
chemicznych stosowanych w rolnictwie, salony fryzjerskie, salony
piękności, usługi terapeutyczne, pielęgnacja trawników, fizjoterapia,
fizykoterapia.
(111) 309811
(220) 2016 07 19
(210) 459309
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Aromatol
(540)

Kolor znaku: różowy, fioletowy, jasnozielony, biały
(531) 05.05.23, 05.11.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów medycznych, preparaty ziołowe.
(111) 309812
(151) 2018 05 14
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(220) 2016 07 29
(441) 2017 12 04

(210) 459761

Kolor znaku: biały, szary, niebieski, złoty, czerwony, zielony,
brązowy
(531) 05.07.06, 05.13.25, 08.01.11, 24.09.02, 24.09.09, 25.05.25,
26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15,
26.01.02, 26.01.12, 26.01.18, 03.13.01
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy, ciastek, wafli,
sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy, ciastek, wafli za pośrednictwem Internetu.
(111) 309813
(220) 2016 08 23
(210) 460604
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) Pulgran
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 309814
(220) 2016 10 21
(151) 2018 05 21
(441) 2017 03 13
(732) JARYCZEWSKI KRZYSZTOF, Sopot, PL.
(540) OZ
(540)

(210) 463012

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, w tym zawierające nagrane dźwięki lub obrazy, CD-romy i DVD, Blu-Ray, w tym zawierające
dźwięki lub obrazy, nagrania audio i video, publikacje elektroniczne, pokrowce i futerały przystosowane do noszenia komputerów
i na przenośne urządzenia elektroniczne typu telefon, tablet, smartphone, pendrive, komputerowe urządzenia peryferyjne, smycze
do okularów, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, kółka na klucze i breloczki,
wisiorki, wisiorki do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne,
znaczki przypinane, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, artykuły z metali szlachetnych, ich stopów oraz kamieni szlachetnych
i ich imitacji, mianowicie: kółka na klucze i breloczki, wisiorki, wisiorki
do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, znaczki przypinane, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, 16 materiały drukowane,
czasopisma, książki, broszury, produkty papierowe, mianowicie: ma-
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teriały piśmienne, notesy, okładki na notatniki, plakaty, karty, kartki
pocztowe, pamiątki, mianowicie albumy, fotografie, plakaty, papierowe figurki, kartki pocztowe i naklejki, pióra i ołówki, publikacje
drukowane, 18 wykonane ze skóry lub imitacji skóry: kufry, kuferki
i torby podróżne, torebki, torby, plecaki szkolne, plecaki, teczki, portmonetki, portfele, opaski skórzane, pasy, pasy naramienne ze skóry,
etui na klucze, smycze, parasolki, kufry bagażowe, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, kubki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, smycze [paski] do noszenia, 41 usługi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, usługi zespołu
muzycznego i wokalno-muzycznego, usługi menedżera zespołu
muzycznego i wokalno-muzycznego, usługi związane z organizowaniem, obsługą i prowadzeniem imprez artystycznych, koncertów,
dyskotek, imprez muzycznych, imprez karaoke, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, usługi w zakresie nagrywania filmów, muzyki, usługi
w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, realizacji spektakli, koncertów, widowisk, dyskotek, imprez muzycznych,
usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie produkcji
filmów wideo, usługi studia nagrań, usługi dystrybucji biletów, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi pisania piosenek dla
osób trzecich, usługi komponowania utworów muzycznych dla osób
trzecich, usługi prowadzenia fanklubów, usługi w zakresie informacji
o imprezach rozrywkowych, muzyce, celebrytach i rozrywce, imprezach artystycznych, imprezach muzycznych, koncertach, dyskotekach, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania.

(111) 309815
(220) 2016 11 07
(210) 463620
(151) 2018 04 11
(441) 2017 09 18
(732) OHKINO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) OH kino
(510), (511) 9 zapisane nośniki obrazu i dźwięku zwłaszcza taśmy filmowe, taśmy magnetyczne, dyski optyczne, zapisane dyski
optyczne do odtwarzania w komputerach multimedialnych, reprodukcje zapisanych nośników informacji, filmy fabularne, filmy
dokumentalne, reportaże, filmy telewizyjne, programy telewizyjne,
16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, publikacje drukowane. materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, 25 odzież, 35 usługi
agencji reklamowej: produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie materiałów reklamowych, pokazy towarów, organizowanie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi w zakresie organizacji targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych (związanych
z przemysłem kinematograficznym oraz szeroko pojmowaną sztuką
filmową), usługi w zakresie publicznych aukcji, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie organizacji pokazów mody w celach
handlowych i promocyjnych, 40 usługi polegające na wywoływaniu
błon filmowych, montażu filmów, obróbce kopii filmowych, 41 prowadzenie kin, usługi pośrednictwa w zakresie zapewnienia dostępu
do usług oferowanych przez obiekty kulturalno-rozrywkowe, oraz
informacja o rozrywce, w tym seanse kinowe, dystrybucja biletów,
usługi w zakresie dostarczania rozrywki: organizacja koncertów,
widowisk artystycznych, teatry, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne,
kina, kina na wolnym powietrzu, organizacja imprez rekreacyjnych
(w tym zwłaszcza tematycznych festiwali filmowych oraz spotkań
dyskusyjnych), usługi rozpowszechniania filmów kopii filmowych,
nagrań video, płyt, rozpowszechniania komputerowych programów
multimedialnych na nośnikach pamięci, usługi impresaryjne dla artystów, usługi w zakresie doboru obsady aktorskiej do zespołów
artystycznych, do filmów, programów telewizyjnych i radiowych,
przedstawień teatralnych, imprez rozrywkowych, opracowaniu wersji dźwiękowej kopii filmowych i kaset video, ushjgi w zakresie studia
filmowego: produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaż, widowisk telewizyjnych, teatralnych, przedstawień operowych
i baletowych, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, nagrań
płytowych, radiowych i audio-video, opracowywanie programów
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telewizyjnych, usługi w zakresie organizacji pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych związanych z propagowaniem kinematografii,
43 usługi gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, usługi polegające na przygotowaniu żywności i napojów na zamówienie osób trzecich, 45 zarządzanie prawami autorskimi, usługi
w zakresie administrowania i pośrednictwa w obrocie wszelkimi formami własności intelektualnej.

(111) 309816
(220) 2016 12 01
(151) 2018 05 16
(441) 2017 01 16
(732) YAREMCO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) VELVOX
(540)

(210) 464603

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, konstrukcje metalowe, belki metalowe, kątowniki i inne kształtowniki metalowe, profile
metalowe dla budownictwa, listwy metalowe, płyty budowlane metalowe, metalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, taśmy metalowe, szalunki do betonu metalowe, płyty szalunkowe metalowe,
kosze szalunkowe metalowe, zbrojenie metalowe do betonu, siatki
metalowe, blacha, pokrycia dachowe metalowe, okucia metalowe,
słupy metalowe, podpory metalowe, pręty metalowe, przewody metalowe, rury i kształtki rurowe metalowe, rynny metalowe, armatura
wodociągowa metalowa, przewody do drenażu metalowe, zamki
metalowe, zasuwy metalowe, zawiasy metalowe, zawory metalowe
[inne niż części maszyn], zbiorniki metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, belki niemetalowe,
kątowniki i inne kształtowniki niemetalowe, profile niemetalowe dla
budownictwa, listwy niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe,
niemetalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, siatki niemetalowe dla budownictwa, taśmy niemetalowe dla budownictwa,
szalunki niemetalowe do betonu, płyty szalunkowe niemetalowe,
kosze szalunkowe niemetalowe, produkty bitumiczne dla budownictwa, płyty z PCV i bitumiczne, płyty wiórowo cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, betonowe elementy budowlane, beton, asfalt, bitum, cegła, cement, kamień budowlany, drewno
do celów budowlanych, niemetalowe konstrukcje zbrojeniowe dla
budownictwa, nadproża i wieńce niemetalowe, stropy i sufity niemetalowe, dachy niemetalowe, stemple budowlane niemetalowe, rury
i kształtki rurowe niemetalowe, 37 usługi w zakresie wykonawstwa
oraz kierowania i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych
i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, wykonywanie konstrukcji
stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi budowlane
wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym centralnego
ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego i użytkowego,
wyposażania mieszkań i lokali użytkowych w meble, restauracji
i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż
i konserwacja systemów zarządzania, systemów alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii
środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi z zakresu ukształtowania terenu oraz małej architektury, usługi
w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie
rodzaje energii odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż i remonty
sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie,
konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja
i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn i urządzeń,
42 usługi w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, projektowanie architektury
w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, projektowanie architektury otoczenia budynków, architektury zieleni oraz
ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie budownictwa drogo-

3420

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wego i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania terenów pod
budownictwo, usługi w zakresie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji
i dekoracji wnętrz, doradztwo budowlane, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary
inwentaryzacyjne budowlane powykonawcze, wykonywanie dokumentacji na przebudowę i adaptację budynków oraz dokumentacji
inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, usługi w zakresie: projektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki, projektowania form
użytkowych, opracowywania projektów technicznych, usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług remontowo-budowlanych, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, usługi w zakresie projektowania, doradztwa
i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących środowiska naturalnego, prowadzenie usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowieka, badania i analizy techniczne w zakresie: hałasu,
drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiektów i urządzeń
przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych
i dźwiękochłonno-izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych
i przeciwhałasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu
pola akustycznego w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń w środowisku, opracowania ekofizjograficzne,
przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach inwestycji na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo
przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych,
doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych.

(111) 309817
(220) 2016 11 24
(210) 464290
(151) 2018 05 17
(441) 2017 01 02
(732) KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) fastpass by tpay.com
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.22, 24.17.02
(510), (511) 9 urządzenia do przyjmowania płatności mobilnych,
terminale płatnicze, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności, pobieralne oprogramowanie służące
do dokonywania i obsługi płatności mobilnych, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności mobilnych
przeznaczone dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, 36 działalność finansowa, usługi finansowe,
internetowe usługi finansowe, usługi bankowe, internetowe usługi
bankowe, usługi w zakresie obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym płatności mobilnych, usługi płatności elektronicznych,
usługi płatności mobilnych, usługi administracji płatnościami, realizowanie płatności za pomocą bezprzewodowych i przenośnych
urządzeń, usługi finansowe świadczone za pomocą przenośnych
i bezprzewodowych urządzeń poprzez sieć komputerową i Internet,
usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych i bankowych,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS) służące do dokonywania i obsługi płatności, oprogramowanie jako usługa (SaaS) służące do dokonywania
i obsługi płatności mobilnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
służące do dokonywania i obsługi płatności mobilnych przeznaczone dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety.
(111) 309818
(220) 2017 03 14
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) FLOTA FILMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FLOTA FILMOWA

(210) 468849

Nr 9/2018

(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], przygotowywanie i prezentacja pokazów
audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach
handlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc biznesowa przy
prowadzeniu przedsiębiorstw, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie wystaw w celach handlowych,
przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach,
gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w mediach elektronicznych, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, doradztwo w zakresie usług
reklamowych i promocyjnych, konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji
działalności gospodarczej, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, konsultacje związane z organizacją kampanii
promocyjnych na rzecz firm, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, biura [wynajmowanie maszyn i urządzeń dla], 40 przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych,
udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych, wypożyczanie fotograficznych urządzeń do przetwarzania, wypożyczanie fotograficznego sprzętu do przetwarzania,
41 produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, organizowanie zjazdów
w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów
w celach rekreacyjnych, usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi w zakresie konferencji, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych,
organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizacja rozrywek muzycznych,
organizacja widowisk, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie wyposażenia studiów
filmowych, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi w zakresie
firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi
w zakresie produkcji widowisk, usługi w zakresie produkcji widowisk
na żywo.

(111) 309819
(220) 2017 03 17
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) IKEA Centres A/S, Kastrup, DK.
(540) FRANOWO CENTRUM
(540)

(210) 469043

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 04.05.02, 10.03.10, 10.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama zewnętrzna, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy telewizyjne, wynajmowanie urządzeń biurowych
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i wyposażenia biurowego, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek, wynajmowanie nośników
reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych
abonentów, reklama zewnętrzna jako reklama bilboardowa, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama on-line za pomocą sieci
komputerowej, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, wynajem fotokopiarek, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, uaktualnienie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja regionalnych
i krajowych kampanii reklamowych, sprzedaż detaliczna i zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnorodnych towarów w sklepach wielko
powierzchniowych umożliwiające klientom wygodne ich obejrzenie
i zakup z wyłączeniem ich transportu obejmujące: wszelkiego rodzaju żywność, napoje, odzież i akcesoria, obuwie, wyroby ze skóry
i imitacji skóry, kosmetyki, środki higieniczne, chemię gospodarczą,
chemię budowlaną, materiały budowlane, meble, wyroby z tworzyw sztucznych, dekoracje, artykuły gospodarstwa domowego,
tekstylia, artykuły pościelowe, tkaniny, dywany, przybory kuchenne,
towary przemysłowe, artykuły dla zwierząt, sprzęt elektroniczny,
instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, artykuły do fitnessu, zabawki, gry, narzędzia, artykuły podróżne, walizki, artykuły do majsterkowania, gazety, książki, artykuły szkolne, artykuły papiernicze,
artykuły do malowania i rysowania, wyposażenie dla dziecięcych
placów zabaw i sprzęt ogrodowy, artykuły motoryzacyjne, samochody i motocykle, farmaceutyki i produkty medyczne, produkty
optyczne, tytoń i wyroby dla palaczy, rękodzielnicze wyroby z tekstyliów, drewna, metalu, plastiku, kory brzozowej, kamienia, szkła
oraz skóry, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, majątek
nieruchomy, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych oraz komercyjnych, wycena
nieruchomości, wycena majątku nieruchomego, wyceny finansowe
dotyczące ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, zarządzaniem
majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy urządzeń
i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, informacja
budowlana, budowa pawilonów i sklepów, informacja o naprawach,
nadzór budowlany, budownictwo przemysłowe, montaż rusztowań,
42 architektura, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budynków, inżynieria techniczna, doradztwo budowlane i architektoniczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi tymczasowego zakwaterowania.

(111) 309820
(220) 2017 03 29
(210) 469696
(151) 2018 04 12
(441) 2017 06 12
(732) P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) REGGIO
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki
dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, wózki na zakupy,
wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy, przyczepki do przewożenia dzieci,
koła do pojazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako
sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów w tym do wózków dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria
do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki
bagażowe do pojazdów w tym do wózków dziecięcych i rowerów,
siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe
przeciwdeszczowe i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, uprzęże
bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków
dziecięcych, 35 agencje importowo-eksportowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów dla celów
sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne,
usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy towarów, or-
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ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów, mianowicie, wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla
dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.

(111) 309821
(220) 2017 03 30
(210) 469729
(151) 2018 04 12
(441) 2017 06 12
(732) PLEWKA PATRYCJA, Warszawa, PL.
(540) rebeliampka
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia
do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji
dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki,
prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 41 edukacja, nauczanie, szkolenia, wykłady, organizowanie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie imprez, zjazdów, plebiscytów, konkursów, szkoleń w celach
edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, badania,
pokazy, testy edukacyjne, usługi publikacji, publikacje multimedialne, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wypożyczanie publikacji drukowanych, publikowanie informacji naukowych, książek edukacyjnych, publikowanie
materiałów drukowanych, udostępnianie publikacji online, usługi
wydawnicze.
(111) 309822
(220) 2017 04 04
(210) 469993
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 18
(732) NACZELNA IZBA APTEKARSKA, Warszawa, PL.
(540) opieka farmaceutyczna
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.09.15, 27.05.01, 27.05.17, 24.13.01, 24.13.17, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe dla aptekarzy i farmaceutów,
organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów naukowych, publikowanie książek, biuletynów, poradników i innych i różnorodnych
wydawnictw dla aptekarzy i farmaceutów, doskonalenie zawodowe,
organizowanie zjazdów.
(111) 309823
(220) 2017 04 18
(210) 470571
(151) 2018 05 14
(441) 2017 12 18
(732) CIEŚLIK SŁAWOMIRA FAMILY AND SPORT, Koluszki, PL.
(540) GolfinPoland.eu
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08
(510), (511) 39 usługi w zakresie organizowania wycieczek.
(111) 309824
(220) 2017 05 24
(151) 2018 05 10
(441) 2017 11 27
(732) CALZE G.T. SRL, Casaloldo, IT.
(540) RELAXSAN

(210) 472054
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(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.13, 26.11.01, 24.13.25, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 10 pończochy i skarpetki uciskowe, medyczne pończochy i skarpetki, skarpetki dla diabetyków, skarpetki bawełniane uciskowe produkty ortopedyczne.
(111) 309825
(220) 2017 07 11
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) SKIBIŃSKI DAMIAN KOBI, Stalowa Wola, PL.
(540)
(540)

(210) 473940

Kolor znaku: czerwony, niebieski, żółty, czarny, jasnoniebieski,
szary
(531) 03.13.08, 03.13.24, 18.01.09, 18.01.23, 29.01.15
(510), (511) 20 meble-łóżka.
(111) 309826
(220) 2017 07 11
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) SKIBIŃSKI DAMIAN KOBI, Stalowa Wola, PL.
(540) TURBO SPEED 4X4 OFF ROAD
(540)

(210) 473941

Kolor znaku: czerwony, niebieski, jasnoniebieski, czarny, żółty,
biały, szary
(531) 01.15.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 20 meble-łóżka.
(111) 309827
(220) 2017 07 11
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) SKIBIŃSKI DAMIAN KOBI, Stalowa Wola, PL.
(540) HIGH SPEED speed 53
(540)

(210) 473943

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, czerwony, żółty,
pomarańczowy, czarny, niebieski, jasnoniebieski, szary, biały
(531) 01.15.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 25.07.04, 26.04.08,
26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 20 meble-łóżka.
(111) 309828
(220) 2017 07 20
(210) 474409
(151) 2018 05 18
(441) 2017 10 23
(732) KIK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen, DE.
(540) kik KUPUJ UBRANIA Z GŁOWĄ
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie towarów
takich jak odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby jubilerskie, kosmetyki, produkty perfumeryjne, materiały piśmienne, artykuły
gospodarstwa domowego, mianowicie przybory do użytku w gospodarstwie domowym, naczynia, pojemniki i koszyki do użytku
domowego, akcesoria do sprzątania, tace, termometry, rękawiczki,
termosy, tarki, sitka, cedzaki, nożyczki, wiadra, rozpylacze, wieszaki
i haczyki na ubrania, rolki do czyszczenia ubrań, suszarki do bielizny, podnóżki, taborety ze schodkiem, półki i stojaki na buty, haki,
haczyki, gumki elastyczne, kabłąki ryglujące, zatrzaski, słomki do napojów, pojemniki do transportu, zastawa stołowa, talerze, przybo-
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ry kuchenne, bielizna stołowa, pościelowa i domowa, pościel, koce,
sprzęt kuchenny, przybory do czyszczenia, preparaty do polerowania, artykuły do przechowywania, zabawki, ozdoby, książki, świeczki,
walizki i torby, parasole, dywany, pledy, narzędzia, artykuły spożywcze i napoje, karma dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt domowych,
elektryczne i elektroniczne przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, elektroniczne urządzenia rozrywkowe, meble i wyposażenie, artykuły do robótek ręcznych, artykuły pasmanteryjne,
artykuły oświetleniowe, akcesoria na przyjęcia, artykuły sportowe,
artykuły samochodowe, pestycydy, sprzedaż on-line w zakresie towarów takich jak odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby jubilerskie,
kosmetyki, produkty perfumeryjne, materiały piśmienne, artykuły
gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, talerze, przybory kuchenne, bielizna stołowa, pościelowa i domowa, pościel, koce, sprzęt
kuchenny, mianowicie przybory do użytku domowego, kuchennego,
do gotowania i do pieczenia, sprzęt kuchenny, urządzenia kuchenne,
noże kuchenne i inne przyrządy tnące, wagi kuchenne, pojemniki kuchenne, formy do ciast, pędzle kuchenne, obrusy, uchwyty do ręczników kuchennych, przybory do czyszczenia, preparaty do polerowania, artykuły do przechowywania, zabawki, ozdoby, książki, świeczki,
walizki i torby, parasole, dywany, pledy, narzędzia, artykuły spożywcze i napoje, karma dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt domowych,
elektryczne i elektroniczne przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, elektroniczne urządzenia rozrywkowe, meble i wyposażenie, artykuły do robótek ręcznych, artykuły pasmanteryjne, artykuły oświetleniowe, akcesoria na przyjęcia, artykuły sportowe, artykuły
samochodowe, pestycydy.

(111) 309829
(220) 2017 08 04
(210) 474994
(151) 2018 05 11
(441) 2017 11 27
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Monachium, DE.
(540) Because you matter
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów i ich części, administrowanie w relacjach z klientami, usługi promocji lojalności klienta,
36 usługi finansowe, leasing finansowy, usługi finansowe dotyczące
pojazdów, usługi ubezpieczeniowe dotyczące pojazdów, doradztwo
finansowe dotyczące pojazdów, 37 instalacja, czyszczenie, naprawy
i konserwacja pojazdów i ich części, 39 usługi transportowe, wynajmowanie pojazdów, leasing pojazdów.
(111) 309830
(220) 2017 09 18
(210) 475020
(151) 2018 05 11
(441) 2017 12 04
(732) ŚMIAŁEK SZYMON ALTERNATIVE LONGBOARDS, Nowy Sącz, PL.
(540) alternative LONGBOARDS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.21
(510), (511) 25 odzież, t-shirty, 28 deskorolki.
(111) 309831
(220) 2017 08 16
(210) 475408
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 18
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) FITWOMEN
(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, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę,
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy
diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne,
lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie
napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
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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 dodatki 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 joggingu [odzież],
koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki,
odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież
gimnastyczna, 30 kakao, kakaowe napoje, mieszanki kakaowe, kakao
w proszku, wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki z kakao, napoje zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpuszczalne 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, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, 35 usługi handlu detalicznego 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 produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego.

(111) 309832
(220) 2017 08 16
(210) 475418
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 18
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) FITWOMAN
(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, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę,
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy
diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne,
lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie
napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe 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 dodatki 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 joggingu [odzież],
koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki,
odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież
gimnastyczna, 30 kakao, kakaowe napoje, mieszanki kakaowe, kakao
w proszku, wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki z kakao, napoje zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpuszczalne kakao
w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, pasty do sporządzania
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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, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, 35 usługi handlu detalicznego 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 produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego.

(111) 309833
(220) 2017 08 17
(210) 475449
(151) 2018 05 11
(441) 2017 12 18
(732) FIRMA KABANOS KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJSKOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, Jabłonka, PL.
(540) z góralskiej Spiżarni
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, nieżywy, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, mięso konserwowane, mięso solone, smalec, szynka, wieprzowina.
(111) 309834
(220) 2017 08 18
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 18
(732) DEMCZUK JACEK, Warszawa, PL.
(540) Computer Alliance
(540)

(210) 475461

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.11.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, komputery i sprzęt komputerowy, komputery przenośne [laptopy], netbooki [komputery],
tablety, telefony komórkowe, smartfony, sprzęt peryferyjny do komputerów, bezprzewodowe peryferia komputerowe, monitory, monitory komputerowe, myszki komputerowe, klawiatury, klawiatury
do tabletów, głośniki komputerowe, stacje dokujące do laptopów,
stacje dokujące do tabletów, napędy dysków do komputera, pamięci
komputerowe, zasilacze do komputerów, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie sprzętowe, sprzęt do komunikacji, urządzenia do odtwarzania
filmów, urządzenia do odtwarzania danych, urządzenia do odtwarzania obrazów, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia
do przechowywania danych, dyski do przechowywania danych,
pamięć USB [pendrive], urządzenia do kopiowania, drukarki, skanery
obrazu, fotokopiarki, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
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tu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie,
konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie,
konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego
sprzętu peryferyjnego, instalacja systemów komputerowych, instalacja sprzętu audiowizualnego, 42 doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo komputerowe,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, porady techniczne związane
z komputerami, doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo techniczne
związane z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne
związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze i informacyjne
w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, diagnozowanie
problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komputerowych, instalacja oprogramowania
komputerowego.

(111) 309835
(220) 2015 12 30
(210) 450932
(151) 2018 04 30
(441) 2016 03 29
(732) MOKWA VIKTOR PRZEDSIĘBIORSTWO MOVI, Wyry, PL.
(540) TICHAUER
(510), (511) 32 piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, 41 organizowanie przyjęć, 43 hotele, kawiarnie, restauracje, pensjonaty, usługi barowe.
(111) 309836
(220) 2017 12 22
(151) 2018 05 28
(441) 2018 02 05
(732) NYTRA PIOTR, Cieszyn, PL.
(540) CM Cieszyński Miód
(540)

w ściąganiu długów], usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi arbitrażowe, usługi detektywistyczne.

(111) 309838
(220) 2018 01 31
(210) 481809
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 26
(732) WRONA ANITA FIRMA HANDLOWA ZNIKEN, Żywiec, PL.
(540) ZNIKEN
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, automaty do sprzedaży,
uruchamiane monetami automaty sprzedające, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wkładami do zniczy.
(111) 309839
(220) 2013 08 20
(210) 418009
(151) 2018 05 16
(441) 2013 12 09
(732) INTENSON EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew, PL.
(540) Intenson
(540)

(210) 480450

(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 30 miód, miód naturalny, substytuty miodu, miód ziołowy, 33 miód pitny.
(111) 309837
(220) 2018 01 22
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) MARCINKIEWICZ MARKUS, Wrocław, PL.
(540) V VEX
(540)
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(210) 481400

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych
do celów windykacji, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, 36 agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w zakresie
długów, informacje finansowe, inwestycje finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
zarządzanie finansami, 45 mediacje, sprawy sporne [usługi pomocy

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.05.08, 26.05.12, 26.05.13, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i napoje przystosowane do celów
medycznych, herbata lecznicza, zioła i napoje lecznicze, preparaty
medyczne do odchudzania, substancje dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety,
preparaty witaminowe, 29 nasiona spożywcze, orzeszki arachidowe
preparowane, owoce gotowane, owoce suszone, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce
lukrowane, pestki słonecznika, przekąski na bazie owoców, rodzynki,
30 suszone kwiaty jadalne, w tym: pąki róży, kwiat hibiskusa, kwiaty
jaśminu, kwiat rumianku, owoc dzikiej róży, szałwia, mięta syryjska,
aromaty (preparaty do żywności), herbata (napoje na bazie herbaty),
herbata, kakao, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, imbir [przyprawa], kardamon [przyprawa], zioła, artykuły spożywcze pochodzenia
roślinnego, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, mąka sojowa
i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej, żywność dietetyczna
pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych, cukier, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożowych, preparaty roślinne zastępujące
kawę, yerba mate, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 biura (wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur), doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], gazety
(prenumerata gazet) [dla osób trzecich], kolportaż próbek, konsumenci (handlowe informacje i porady udzielane konsumentom) [punkty
informacji konsumenckiej], marketing, materiały reklamowe (uaktualnianie materiałów reklamowych), media (prezentowanie produktów
w mediach) dla celów sprzedaży detalicznej, ogłoszenia reklamowe
(rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych), organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], plakaty reklamowe (rozlepianie plakatów reklamowych), prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama (rozpowszechnianie materiałów reklamowych)
[ulotki, prospekty, druki, próbki], reklamowe i sponsorowane teksty
(tworzenie sponsorowanych tekstów), reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń), rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], tworzenie tekstów reklamowych
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i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udzielanie
licencji na towary i usługi dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich).

(111) 309840
(220) 2014 02 11
(210) 424726
(151) 2016 12 16
(441) 2014 05 26
(732) DLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Dwór, PL.
(540) HB HAIR & BEAUTY PROFESSIONAL COSMETICS Hurtownia
fryzjersko-kosmetyczna
(540)

Kolor znaku: fioletowy, ciemnofioletowy, biały
(531) 26.04.08, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 antyperspiranty, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowe woski do podłóg, antystatyczne preparaty do celów domowych, olejki aromatyczne, barwniki do użytku domowego, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, środki do prania,
pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do czyszczenia rur odpływowych, detergenty, mydła, olejki,
preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki,
kremy kosmetyczne, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczka kosmetyczne, środki do czyszczenia zębów,
odświeżacze do ust, odświeżacze powietrza, preparaty do opalania,
perfumy, wyroby perfumeryjne, płyny po goleniu, pasty do podłóg,
pomadki do ust, szampony, środki do depilacji, toniki kosmetyczne,
tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, farby do włosów, płyny do płukania, wybielacze do tkanin, maseczki kosmetyczne, środki do polerowania, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych,
balsamy do ciała, sole kąpielowe, płyny do kąpieli, preparaty do szorowania podłóg, dezodoranty, 35 usługi świadczone przez sklepy
detaliczne lub hurtownie za pomocą katalogów przesyłanych pocztą
lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, sklep internetowy z asortymentem produktów kosmetycznych i perfumeryjnych oraz chemii gospodarczej oraz
innych artykułów przemysłowych, analizy rynkowe, badanie rynku,
zaopatrzenie osób trzecich, badania opinii publicznej, badania marketingowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), edytorskie
usługi w zakresie reklamy, eksport-import, fakturowanie, handel, zamówienia handlowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, komputerowe bazy danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych
w bazach komputerowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pliki komputerowe dla osób trzecich, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, usługi zaopatrzenia osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, 39 dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie towarów, magazynowanie, pakowanie
produktów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
(111) 309841
(220) 2014 04 22
(151) 2018 04 20
(441) 2014 08 04
(732) IP CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) IP CONNECT
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.11.21, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 427795

3425

(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, elektryczne urządzenia do dozorowania, instalacje analogowe,
instalacje telefoniczne i do przechowywania danych, komputerowe
pamięci, publikacje elektroniczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, komputerowe karty do zapisu, komputerowe oprogramowanie stałe nagrane, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, koncentratory liniowe, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przyrządy do rejestrowania czasu, odległości, rejestratory
przebytej drogi dla pojazdów, pulpity, szafy rozdzielcze, telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych dowolnych obiektów w skali
globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, programy komputerowe
wspomagające monitorowanie pojazdów, lokomotyw i statków
z wykorzystaniem technologii GPS, oprogramowanie komputerowe
służące do identyfikacji kierowców, rozliczania ich czasu pracy i kontroli zużycia paliwa, sterowniki wykorzystywane w informatyce, reduktory, 37 usługi związane z montażem i serwisowaniem urządzeń
elektronicznych oraz systemów monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej,
usługi telegraficzne, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci
światłowodowych i kabli światłowodowych oraz za pośrednictwem
innych środków telekomunikacji, przesyłanie telekopii, usługi związane z faksami, teleksami, odbiór i zbieranie wiadomości, przesyłanie
i odbiór wiadomości drogą radiową, przesyłanie i odbiór głosu, przywracanie połączeń telefonicznych, transmisja, dostarczanie i odbiór
dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, dostarczanie wiadomości elektronicznych, informacja on-iine dotycząca telekomunikacji, wymiana danych, przekazywanie danych za pośrednictwem
środków telekomunikacji, łączność satelitarna, nadawanie i transmisja programów radiowych i telewizyjnych oraz filmów, udostępnianie kanałów łącznościowych umożliwiających dokonywanie telezakupów i zakupów internetowych, transmisje i nadawanie danych,
dźwięku i obrazów, w szczególności usługi w zakresie transmisji i odbioru obrazów wideo przez Internet za pośrednictwem komputera
lub telefonu komórkowego, usługi wideotekstu i teletekstu, nadawanie i dostarczanie treści multimedialnych przez elektroniczne sieci
komunikacyjne, przesyłanie Î odbiór wideo, usługi wideokonferencyjne, usługi wideotelefoniczne, przydzielanie dostępu do Internetu,
udostępnianie łączy telekomunikacyjnych z Internetem lub z bazami
danych, umożliwianie dostępu do Internetu (usługi dostawców Internetu), usługi w zakresie wymiany korespondencji, wymiany poczty
elektronicznej, usługi w zakresie komunikacji asynchronicznej drogą
elektroniczną, rozpowszechnianie informacji drogą elektroniczną,
w szczególności za pośrednictwem Internetu, usługi odnoszące się
do transmisji informacji przez sieci internetowe, komputerowe sieci
zewnętrzne (extranet) oraz komputerowe sieci wewnętrzne (Intranet), usługi odnoszące się do transmisji informacji przez bezpieczne
systemy rozpowszechniania komunikatów, połączenia telekomunikacyjne z globalnymi sieciami przetwarzania danych, umożliwianie
dostępu do konferencji drogą elektroniczną, rozmów w czasie rzeczywistym oraz forów dyskusyjnych, umożliwianie osobom trzecim
dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, usługi w zakresie
dostępu do telekomunikacji, komputerowo wspomagane transmisje
wiadomości i obrazów, łączność za pomocą komputera, usługi odnoszące się do wynajmu aparatów i przyrządów telekomunikacyjnych,
konsultacje i doradztwo techniczne w zakresie telekomunikacji, wynajmowanie modemów, wynajmowanie urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych, wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, wynajmowanie dostępu do baz danych i do centralnych
serwerów baz danych za pośrednictwem globalnej sieci łącznościowej typu Internet lub za pośrednictwem prywatnego dostępu do sieci wewnętrznej (Intranet), wynajmowanie urządzeń i przyrządów
z dziedziny łączności, usługi transmisji wideo i audio, usługi elektronicznych łączy wideo.

(111) 309842
(220) 2015 11 27
(210) 451743
(151) 2018 04 19
(441) 2016 03 29
(732) NRG LEADER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AquaHeat
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(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 pompy i rury do instalacji zasilających w ciepłą wodę
użytkową, 11 pompy ciepła, podgrzewacze wody użytkowej, w tym
z pompami ciepła, wymienniki ciepła, instalacje do zasilania ciepłej
wody użytkowej oraz częći zamienne do tych urządzeń.
(111) 309843
(220) 2016 06 13
(210) 457788
(151) 2016 11 10
(441) 2016 07 18
(732) FIRMA MARKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gostyń, PL.
(540) Markowski Stacja Paliw
(540)

Kolor znaku: żółty, zielny
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.22, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 37 stacje obsługi (stacje benzynowe).
(111) 309844
(220) 2016 07 06
(210) 458722
(151) 2017 11 17
(441) 2017 06 26
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PYSZNE
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory,
cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków
optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne
z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki
radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery,
chipy, płyty akustyczne, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy kom-
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puterowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety video z grami, wideofony, neony reklamowe,
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy,
artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, 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, karty-zawiadomienia,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej,
informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, usługi
modeli, modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność
informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów

Nr 9/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

sponsorowanych o charakterze reklamowym, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych mających charakter reklamowy, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji
prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie
transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną
i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze
przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi
w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi
w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi
w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych świadczących usługi o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów
i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej
poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez
połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze rozrywkowym, w tym
organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska mających charakter edukacyjny lub rozrywkowy, publikowanie tekstów sponsorowanych nie mających charakteru reklamowego, tworzenie tekstów sponsorowanych nie mających
charakteru reklamowego, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw
edukacyjnych w tym zakresie, usługi edukacyjne mające na celu promowanie świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska,
odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 42 administrowanie stronami komputerowymi,
analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
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sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, konserwacja terenów zielonych, udzielanie
konsultacji w zakresie działalności związanej z ochrona naturalnego
środowiska człowieka, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

(111) 309845
(220) 2016 11 22
(210) 464221
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) KAFEL IWONA KOSMETOLOGIA ESTETI-MED, Warszawa, PL.
(540) ESTETI-MED KOSMETOLOGIA
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty do leczenia trądziku, kremy do trądziku, preparaty farmaceutyczne, lecznicze peelingi do twarzy, peelingi, preparaty do użytku medycznego, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa towarów obejmujących: preparaty
do leczenia trądziku, kremy do trądziku, preparaty farmaceutyczne,
lecznicze peelingi do twarzy, peelingi, preparaty do użytku medycznego, książki, broszury, periodyki, czasopisma, gazety, produkty farmaceutyczne, obsługa zleceń zakupów, marketing, reklama, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług,
prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej,
przetwarzanie danych, 44 usługi medyczne, usługi kosmetyczne,
konsultacje medyczne, usługi medyczne klinik zdrowia, chirurgia
kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, elektroliza
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi
terapeutyczne dla ciała, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie zabiegów upiększających,
depilacja woskiem, elektroliza kosmetyczna, usługi pedicure, usługi
manicure, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów,
pielęgnacja urody, pielęgnacja stóp, usługi pielęgnacji stóp, zabiegi
pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji paznokci, gabinety pielęgnacji
skóry, usługi pielęgnacji paznokci rąk, pielęgnacja urody dla ludzi,
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody,
usługi laserowego usuwania owłosienia, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób.
(111) 309846
(220) 2017 02 17
(210) 467736
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 576
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(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 309847
(220) 2017 03 27
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) GHR
(540)
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ropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające .

(111) 309848
(220) 2017 04 11
(210) 470329
(151) 2017 12 11
(441) 2017 06 26
(732) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, PL.
(540) INSENTI
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze (zapachowe), środki zapachowe, preparaty zapachowe, odświeżacze powietrza.
(111) 309849
(220) 2017 04 11
(210) 470330
(151) 2017 12 11
(441) 2017 06 26
(732) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, PL.
(540) Insenti
(540)

(210) 469562

(531) 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące,
mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu,
mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, jubilerski nóż polerski, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli do innych celów niż
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje
do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, kwiaty
jako baza do perfum, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle
perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe,
mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki
lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów
medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy
mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki
przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa
do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze,
środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, sy-

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 01.15.09, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze (zapachowe), środki zapachowe, preparaty zapachowe, odświeżacze powietrza.
(111) 309850
(220) 2017 04 18
(151) 2018 04 26
(441) 2017 10 30
(732) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek, PL.
(540) REDTEST Rapid Diagnostic Tests
(540)

(210) 470552

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.13.01, 05.03.11, 05.03.13, 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 5 biomarkery diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, testy
diagnostyczne, 35 prowadzenie punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących produktów: preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów
weterynaryjnych, testy diagnostyczne.
(111) 309851
(220) 2017 04 24
(210) 470877
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EBT on EvidenceBasedTreatment
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
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daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier,
karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach mianowicie afisze, plakaty z papieru lub kartonu, plakaty z kartonu, drukowane zaproszenia kartonowe, tablice reklamowe z kartonu, drukowane kartonowe tablice reklamowe, banery wystawowe wykonane
z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, etykiety
z papieru lub kartonu, papier firmowy, papier kserograficzny, papier
listowy, arkusze papieru [artykuły papiernicze], plakietki papierowe,
teczki papierowe, teczki papierowe [artykuły papierniczej, papier
do kopiowania, papier na koperty, papier do fotokopiarek, etykiety
z papieru, papierowe materiały biurowe, notesy [artykuły papiernicze], biurowe artykuły papiernicze, obwoluty papierowe na książki,
teczki papierowe na dokumenty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier do użycia w branży graficznej, teczki na dokumenty
będące artykułami papierniczymi, papierowe materiały dydaktyczne, reklamowe znaki papierowe, reklamowe szyldy papierowe, drukowane znaki papierowe, papierowe metki [zawieszki], drukowane
zaproszenia papierowe, papierowe karty lojalnościowe, drukowane
etykietki papierowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], banery
wystawowe z papieru, tablice ogłoszeniowe z papieru, plakaty wykonane z papieru, drukowane papierowe tablice reklamowe, papierowe okładki na raporty, papier na oprawy książek), druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 309852
(220) 2017 04 24
(210) 470878
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EBT on
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, szary
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier, karton i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach mianowicie afisze, plakaty z papieru lub kartonu, plakaty z kartonu, drukowane zaproszenia
kartonowe, tablice reklamowe z kartonu, drukowane kartonowe tablice reklamowe, banery wystawowe wykonane z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, szyldy
reklamowe z papieru lub z kartonu, etykiety z papieru lub kartonu,
papier firmowy, papier kserograficzny, papier listowy, arkusze papieru
[artykuły papiernicze], plakietki papierowe, teczki papierowe, teczki
papierowe [artykuły papierniczej, papier do kopiowania, papier na koperty, papier do fotokopiarek, etykiety z papieru, papierowe materiały
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biurowe, notesy [artykuły papiernicze], biurowe artykuły papiernicze,
obwoluty papierowe na książki, teczki papierowe na dokumenty,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier do użycia w branży
graficznej, teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi,
papierowe materiały dydaktyczne, reklamowe znaki papierowe, reklamowe szyldy papierowe, drukowane znaki papierowe, papierowe
metki [zawieszki], drukowane zaproszenia papierowe, papierowe
karty lojalnościowe, drukowane etykietki papierowe, zawiadomienia
[artykuły papiernicze], banery wystawowe z papieru, tablice ogłoszeniowe z papieru, plakaty wykonane z papieru, drukowane papierowe
tablice reklamowe, papierowe okładki na raporty, papier na oprawy
książek), druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
w zakresie sportu i kultury, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 309853
(220) 2017 05 15
(210) 471698
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) AULLA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 309854
(151) 2018 05 09

(220) 2017 05 17
(441) 2017 08 07

(210) 471794
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(732) WANOWICZ MONIKA KUKURYKU LUNCH BAR & SHOP,
Koszalin, PL.
(540) kukuryku
(510), (511) 30 kawa, herbata, lody, potrawy mięsno-warzywne,
potrawy na bazie mąki, sałatki, sosy, sosy sałatkowe, tarty, wyroby
cukiernicze, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, wody mineralne i stołowe, 43 usługi
świadczone, przez bary, kawiarnie, restauracje, food tracki.
(111) 309855
(220) 2017 05 17
(210) 471805
(151) 2018 05 09
(441) 2017 08 07
(732) WANOWICZ MONIKA KUKURYKU LUNCH BAR & SHOP,
Koszalin, PL.
(540) Kukuryku LUNCH BAR
(540)

(531) 03.07.03, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, lody, potrawy mięsno-warzywne,
potrawy na bazie mąki, sałatki, sosy, sosy sałatkowe, tarty, wyroby
cukiernicze, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, wody mineralne i stołowe, 43 usługi
świadczone, przez bary, kawiarnie, restauracje, food tracki.
(111) 309856
(220) 2017 05 23
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) WARTER FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) zawsze PYSZNE
(540)

(210) 472012

Kolor znaku: czerwony, czarny, złoty, biały
(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów detalicznych towarów i wyrobów w tym z importu połączone z reklamą i promocją
pozwalającą nabywcom wygodnie je oglądać i kupować je wymieniając: mięsa: wieprzowe, wołowe, drobiowe i z dziczyzny, wędlin
i kiełbasy oraz wyroby garmażeryjne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
napoje mleczne z przewagą mleka, oleje i tłuszcze jadalne, pieczywo, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, słodycze, wody mineralne
i gazowane oraz napoje wielosmakowe, napoje alkoholowe, napoje
alkoholowe zawierające owoce, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, likiery, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, cygara, papierosy,
tabaka, tytoń i wyroby tytoniowe, organizowanie wystaw w celach
handlowych i promocyjnych.
(111) 309857
(220) 2017 06 12
(210) 472840
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) FLORKOWSKA DANUTA PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
DAN-VET, Niepołomice, PL.
(540) dan-vet
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 02.09.01
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(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi weterynaryjne i rolnicze,
usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.

(111) 309858
(220) 2017 06 22
(210) 473211
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST MAJEK,
STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, PL.
(540) 4CAR
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, srebrny
(531) 26.04.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, 9 akumulatory elektryczne,
w tym akumulatory do pojazdów, prostowniki prądu, okulary, etui
na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki do okularów, sznureczki do okularów, diody świecące, diody świecące (LED), baterie
do oświetlenia, rękawice ochronne, słuchawki na uszy, słuchawki
telefoniczne, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, rozdzielacze napięcia, odblaski noszone na ubraniu,
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, 11 reflektory, światła
do samochodów, osprzęt do lamp w postaci urządzeń antyoślepieniowych do samochodów, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 12 bagażniki, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
kołpaki, korki do zbiorników paliwa, gazu w pojazdach, łańcuchy
przeciwpoślizgowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
poduszki powietrzne, pokrowce na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia pojazdów, progi, tapicerka samochodowa, urządzenia przeciwodblaskowe, przeciwoślepieniowe do pojazdów, rolety,
osłony przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wentyle do opon, wycieraczki do szyb pojazdów, zagłówki
do siedzeń samochodowych, bezpieczniki samochodowe, pompy
powietrzne-akcesoria samochodowe, motoryzacyjne akcesoria tuningowe, akcesoria do mocowania ładunku i bagażu do pojazdów
mechanicznych, 21 gąbki, ścierki.
(111) 309859
(220) 2017 06 22
(210) 473228
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) PO PROSTU ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PO PROSTU ENERGIA
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, czarny
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, gaz płynny, gaz ziemny, gaz skroplony, gaz łupkowy, gaz
węglowy, gaz generatorowy, gazy palne, mieszaniny gazów, paliwa
gazowe, gaz syntetyczny, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z energią elektryczną, gazem i paliwami, w tym sprzedaż
online, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania biznesem, 39 przesyłanie,
dystrybucja i zaopatrywanie w energię i gaz, magazynowanie energii, gazu i paliw gazowych, przechowywanie energii, gazu i paliw,
usługi doradcze związane z dystrybucją energii i paliw gazowych,
40 wytwarzanie energii, usługi doradcze związane z wytwarzaniem
i dystrybucją energii, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, poszukiwania gazu, usługi inżynierskie dla branży gazowniczej, badania geofizyczne dla przemysłu gazowniczego, pomiary
prognozowe ustalonych emisji gazów spalinowych, projektowanie
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i planowanie techniczne rurociągów, 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią i prądem, badania
w dziedzinie energii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, rejestrowanie
danych dotyczących zużycia energii w budynkach, usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, prowadzenie
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, poszukiwania gazu, usługi
inżynierskie dla branży gazowniczej, badania geofizyczne dla przemysłu gazowniczego, pomiary prognozowe ustalonych emisji gazów
spalinowych, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów.

(111) 309860
(220) 2017 07 07
(210) 473848
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) CIEMNIEWSKI ZBIGNIEW PRZETWÓRSTWO ROLNOSPOŻYWCZE, Jankowice, PL.
(540) TREE NUTS
(540)

(531) 05.07.06, 27.05.01
(510), (511) 29 bakalie, owoce kandyzowane, owoce lukrowane,
owoce puszkowane, chipsy owocowe, skórki owocowe, chrupki
owocowe, daktyle, wiórki kokosowe, orzechy preparowane, orzeszki
ziemne, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, orzechy włoskie, rodzynki, migdały, pistacje, miąższ owoców, migdały spreparowane,
mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, przekąski owocowe, przekąski bakaliowe, 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z artykułami
takimi jak: bakalie, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce
puszkowane, chipsy owocowe, skórki owocowe, chrupki owocowe,
daktyle, wiórki kokosowe, orzechy preparowane, orzeszki ziemne,
orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, orzechy włoskie, rodzynki,
migdały, pistacje, miąższ owoców, migdały spreparowane, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, orzechy preparowane,
orzeszki arachidowe preparowane, przekąski owocowe, przekąski
bakaliowe.
(111) 309861
(220) 2017 07 07
(210) 473850
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, PL.
(540) PROMIENIE SŁOŃCA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki
musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne,
maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne
do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały do celów medycznych,
materiały i środki sanitarne i higieniczne, 29 potrawy na bazie mięsa, potrawy na bazie ryb, potrawy na bazie owoców morza, potrawy na bazie drobiu, potrawy na bazie dziczyzny, potrawy na bazie
warzyw, potrawy na bazie owoców, potrawy na bazie jaj, wyroby
garmażeryjne, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, zupy, pasztety, krokiety, flaki, konfitury,
produkty mleczne, kiełbasy, wędliny, galaretki, pasty do kanapek,
smalec, 30 potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie ryżu, przyprawy korzenne i suszone zioła, produkty zbożowe, wyroby piekarskie,
wyroby cukiernicze, sosy, herbata, kawa, namiastki kawy, czekolada, kakao w postaci gotowanych napojów, lody, produkty z lodów,
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chleb, ciastka, nadzienia do ciast, kanapki, pierogi, uszka, przekąski
i zakąski, 31 cebula świeża [warzywa], chleb świętojański, surowy, cykoria [sałata], cytryny świeże, czosnek, świeży, dynie, groch świeży,
grzyby świeże, homary żywe, jagody [owoce], kabaczki, karczochy,
świeże, kasztany jadalne świeże, kopra, korzenie cykorii, korzenie
jadalne, kukurydza, langusty [żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów
kokosowych, makuchy, małże [mięczaki] żywe, małże żywe, migdały
[owoce], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, orzeszki kola, ostrygi żywe, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże,
pieprz [ziołowy], pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar, raki
żywe, rośliny strączkowe świeże, ryby żywe, ryż nieprzetworzony,
sałata świeża, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, skorupiaki [żywe], soczewica świeża [warzywa], strzykwy, żywe,
szpinak świeży, śledzie, żywe, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk,
żywy, warzywa świeże, winogrona świeże, winorośle, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarno kakaowe w stanie surowym, ziemniaki,
zioła ogrodowe świeże, żyto.

(111) 309862
(220) 2017 07 13
(210) 474093
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZAGRAJMY TATO
(510), (511) 28 gry, zabawki, akcesoria do gier i zabawy, gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry automatyczne, gry
sportowe, gry muzyczne, gry karciane, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: gry, zabawki, akcesoria do gier i zabawy, gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry automatyczne, gry
sportowe, gry muzyczne, gry karciane, usługi prowadzenia sklepów,
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji
internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
(111) 309863
(220) 2017 07 13
(210) 474095
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TROUW NUTRITION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) SH KLUB SUPERHODOWCY
(540)

Kolor znaku: zielony, granatowy, niebieski, biały, beżowy, czarny
(531) 02.01.08, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane dotyczące hodowli bydła,
trzody i drobiu, drukowane materiały edukacyjne, 35 organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizacja konkursów w celach reklamowych, publikowanie
materiałów reklamowych, 41 rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących hodowli bydła, trzody i drobiu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, 44 doradztwo związane
z hodowlą zwierząt, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt,
doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt.
(111) 309864
(220) 2017 07 13
(210) 474104
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) GMINA MIASTO POZNAŃ-OGRÓD ZOOLOGICZNY, Poznań, PL.
(540) CISNA
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(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży towarów takich jak: odzież, obuwie, nakrycia głowy,
gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe.
(111) 309865
(220) 2017 07 14
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) CUPIOŁ PAWEŁ, Oleśnica, PL.
(540) akuell
(540)

(210) 474154

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, czarny
(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory zapłonowe, akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory
żelowe, akumulatory kwasowo-ołowiowe, sterowniki elektryczne,
ściemniacze, ściemniacze elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze
elektryczne, zasilacze wysokonapięciowe, zasilacze prądu stałego
i zmiennego, zasilacze sieciowe [baterie], moduły zasilania, czujniki
i detektory, czujniki ruchu, detektory ruchu, gniazda przełączające
[elektryczne], gniazda na szynę, elektryczne gniazda wtyczkowe,
wtyczki, przedłużacze, przedłużacze elektryczne, przejściówki / rozgałęziacze do kabli, złączki kablowe do kabli elektrycznych, złączki
[elektryczność], czujniki elektryczne, czujniki fotoelektryczne, czujniki światła, elektryczne łączniki wtykowe, stateczniki [oświetlenie],
zapłonniki do lamp elektrycznych, transformatory elektryczne,
transformatory dzwonkowe, wskaźniki, łączniki elektryczne, szyny
zbiorcze, bloki połączeniowe [kable elektryczne], bloki zaciskowe,
ograniczniki przepięć, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki
nadprądowe, wyłączniki elektryczne [przełączniki], wyłączniki dźwigniowe, rozłączniki dźwigniowe, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki topikowe, dzwonki modułowe, stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych, adaptery, adaptery do wtyczek, adaptery USB, akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego, baterie, diody, diody elektryczne, diody świecące, diody świecące LED,
elektryczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED,
elektryczne gniazda wtyczkowe i kontakty, elektryczne ściemniacze
światła, elektryczne wyłączniki oświetleniowe, elektryczne złącza
wtyczkowe, fotokomórki, gniazda do zasilania energią elektryczną,
gniazda przełączające [elektryczne], gniazdka elektryczne, gniazda,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], jednostki łączące [styki
elektryczne], ładowarki do baterii, ładowarki do akumulatorów, piloty do urządzeń elektrycznych, piloty [urządzenia do zdalnego sterowania], piloty zdalnego sterowania, sterowniki LED, urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia sterujące oświetleniem, wtyczki,
gniazda i inne kontakty [elektryczne], wzmacniacze mocy, zapłonniki
do lamp elektrycznych, 11 latarki, lampy oświetleniowe, panele [płyty] oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe,
plafony, oświetlenie sufitowe typu downlight, belki świetlówkowe,
naświetlacze, statywy dwunóżkowe, statywy do aparatów fotograficznych, lampki biurkowe, urządzenia oświetleniowe LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], żarówki oświetleniowe LED, taśmy LED, świetlówki, oświetlenie zewnętrzne, reflektory,
światła drogowe, latarnie, elektryczne latarki, elektryczne oprawy
oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elementy oświetleniowe, grzejniki elektryczne, lampki do czytania,
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lampki na choinki świąteczne, lampki nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, do pojazdów, lampki przyczepiane
do książki, lampy biurkowe, lampy do celów oświetleniowych, lampy
do dekoracji świątecznych, lampy do umieszczania nad umywalkami,
lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy
elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy podłogowe, lampy
punktowe do oświetlenia domowego, lampy ścienne, lampy stojące,
lampy [urządzenia oświetleniowe], lampy w formie świeczki, latarki
LED, latarnie oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlenia wnętrz, oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku
w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, osprzęt do oświetlenia, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie do celów wystawowych,
oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne,
oświetlenie zewnętrzne, oświetleniowe oprawy, przenośne lampy
[oświetleniowe], stojące lampy, sufitowe lampy wiszące, światła akcentowe do użytku wewnętrznego, światło do instalacji na zewnątrz,
światła punktowe do oświetlenia domowego, światła sufitowe, wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne,
źródła światła [inne niż do celów medycznych i fotograficznych],
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: akumulatory alkaliczne, akumulatory zapłonowe, akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory żelowe, akumulatory kwasowo-ołowiowe,
sterowniki elektryczne, ściemniacze, ściemniacze elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze elektryczne, zasilacze wysokonapięciowe, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze sieciowe [baterie], moduły
zasilania, czujniki i detektory, czujniki ruchu, detektory ruchu, gniazda
przełączające [elektryczne], gniazda na szynę, elektryczne gniazda
wtyczkowe, wtyczki, przedłużacze, przedłużacze elektryczne, przejściówki / rozgałęziacze do kabli, złączki kablowe do kabli elektrycznych, złączki [elektryczność], czujniki elektryczne, czujniki fotoelektryczne, czujniki światła, elektryczne łączniki wtykowe, stateczniki
[oświetlenie], zapłonniki do lamp elektrycznych, transformatory
elektryczne, transformatory dzwonkowe, wskaźniki, łączniki elektryczne, szyny zbiorcze, bloki połączeniowe [kable elektryczne], bloki zaciskowe, ograniczniki przepięć, wyłączniki różnicowoprądowe,
wyłączniki nadprądowe, wyłączniki elektryczne [przełączniki], wyłączniki dźwigniowe, rozłączniki dźwigniowe, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki topikowe, dzwonki modułowe, stacje ładowania dla
pojazdów elektrycznych, adaptery, adaptery do wtyczek, adaptery
USB, akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatory energii
fotowoltaicznej, balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego, baterie, diody, diody elektryczne, diody świecące, diody świecące LED,
elektryczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED,
elektryczne gniazda wtyczkowe i kontakty, elektryczne ściemniacze
światła, elektryczne wyłączniki oświetleniowe, elektryczne złącza
wtyczkowe, fotokomórki, gniazda do zasilania energią elektryczną,
gniazda przełączające [elektryczne], gniazdka elektryczne, gniazda,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], jednostki łączące [styki
elektryczne], ładowarki do baterii, ładowarki do akumulatorów, piloty do urządzeń elektrycznych, piloty [urządzenia do zdalnego sterowania], piloty zdalnego sterowania, sterowniki LED, urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia sterujące oświetleniem, wtyczki,
gniazda i inne kontakty [elektryczne], wzmacniacze mocy, zapłonniki
do lamp elektrycznych, latarki, lampy oświetleniowe, panele [płyty]
oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, plafony, oświetlenie sufitowe typu downlight, belki świetlówkowe, naświetlacze, statywy dwunóżkowe, statywy do aparatów
fotograficznych, lampki biurkowe, urządzenia oświetleniowe LED,
oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], żarówki oświetleniowe LED, taśmy LED, świetlówki, oświetlenie zewnętrzne, reflektory, światła drogowe, latarnie, elektryczne latarki, elektryczne oprawy
oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elementy oświetleniowe, grzejniki elektryczne, lampki do czytania,
lampki na choinki świąteczne, lampki nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, do pojazdów, lampki przyczepiane
do książki, lampy biurkowe, lampy do celów oświetleniowych, lampy
do dekoracji świątecznych, lampy do umieszczania nad umywalkami,
lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy
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elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy podłogowe, lampy
punktowe do oświetlenia domowego, lampy ścienne, lampy stojące,
lampy [urządzenia oświetleniowe], lampy w formie świeczki, latarki
LED, latarnie oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlenia wnętrz, oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku
w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, osprzęt do oświetlenia, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie do celów wystawowych,
oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne,
oświetleniowe oprawy, przenośne lampy [oświetleniowe], stojące
lampy, sufitowe lampy wiszące, światła akcentowe do użytku wewnętrznego, światło do instalacji na zewnątrz, światła punktowe
do oświetlenia domowego, światła sufitowe, wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, źródła światła [inne
niż do celów medycznych i fotograficznych].

dla celów tworzenia i wdrażania rządowego i komercyjnego oprogramowania użytkowego i baz danych, opracowanie i stworzenie
operacyjnej architektury przedsiębiorstw, integrowanie oprogramowania zabezpieczającego informacje w architekturę komputerową przedsiębiorstw państwowych oraz przeprowadzanie testów
działania oraz zabezpieczeń oprogramowania rządowego, zabezpieczanie informacji, mianowicie projektowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, badania i rozwój technologii
w sektorze usług rządowych i bezpieczeństwa narodowego, usługi
inżynierskie dla satelitarnych stacji naziemnych, usługi zapewniania
infrastruktury w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof, mianowicie usługi projektowe, usługi pomocy udzielanej w przypadkach
klęsk żywiołowych i katastrof, mianowicie zapewnianie wsparcia
technicznego, usług projektowych i inżynieryjnych dla pomieszczeń
dostosowanych do zamieszkania, prowadzenia biur, warsztatów,
lecznic i szpitali, kuchni, pralni oraz generatorów energii elektrycznej, 44 usługi pomocy udzielanej w przypadkach klęsk żywiołowych
i katastrof, mianowicie świadczenie medycznych usług klinicznych.

(111) 309866
(220) 2016 10 27 K
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) PODWYSOCKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) FÉRIA
(540)

(111) 309868
(220) 2016 01 28 K
(210) 474985
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) IMPERIS
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, w szczególności środki wzmacniające dla roślin, środki
chemiczne i/lub biologiczne do zwalczania stresu u roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki ochrony nasion, środki czynne
powierzchniowo, naturalne lub syntetyczne substancje chemiczne
do stosowania jako materiał wabiący pod względem seksualnym lub
środki przeciwko insektom, 5 środki do zwalczania robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 474750

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież wierzchnia dla kobiet, spodnie, koszule, bluzki, podkoszulki, topy [odzież], sukienki damskie, spódnice, tuniki, płaszcze, kurtki, apaszki [chustki], szale, bezrękawniki, kamizelki,
swetry, żakiety z dzianiny, blezery, narzutki na ramiona, nakrycia głowy, stroje wizytowe.
(111) 309867
(220) 2015 10 01 K
(210) 474973
(151) 2018 04 05
(441) 2017 11 27
(732) IAP Worldwide Services, Inc., Cape Canaveral, US.
(540) IAP
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie flotą pojazdów, usługi doradcze dla służb
rządowych i bezpieczeństwa narodowego, mianowicie usługi badań
i konsultacji w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania dla
celów marketingu i handlu detalicznego, 37 usługi komunikacyjne,
mianowicie usługi instalacji sieci komunikacyjnych, usługi instalacji
satelitarnych stacji naziemnych, usługi instalacji kabli i światłowodów komunikacyjnych, budownictwo, mianowicie usługi budowlane, nadzór budowlany, informacje i doradztwo budowlane, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe, budownictwo portowe,
budowa falochronów i budowli podwodnych, budowa magazynów,
budowa parkingów, dróg, systemów odwadniających i uzbrojenia
terenu, konserwacja flot pojazdów, usługi zapewniania obiektów
infrastruktury w przypadkach katastrof i sytuacji kryzysowych, mianowicie usługi budowlane i usługi inżynierii wodno-lądowej, usługi budowania pomieszczeń z przeznaczeniem do zamieszkania,
prowadzenia biur, warsztatów, lecznic i szpitali, kuchni, pralni oraz
generatorów energii elektrycznej, 38 usługi komunikacyjne, mianowicie obsługa i zarządzanie sieciami przesyłu danych, usługi obsługi
satelitarnych stacji naziemnych, 39 usługi kontroli ruchu lotniczego,
usługi transportu oraz składowania, mianowicie transport ciężkiego sprzętu oraz ładunków dla osób trzecich, obsługa i zarządzanie
magazynami, mianowicie usługi magazynowania i przechowywania
dla osób trzecich, logistyka transportu, dostawa i dystrybucja energii
elektrycznej, usługi pomocy udzielanej w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof, mianowicie zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę, 42 usługi zarządzania związane z inżynierią środowiska,
usługi komputerowe, w tym zarządzanie na miejscu systemami informatycznymi, opracowywanie systemów, w tym tworzenie i wdrażanie oprogramowania, sprzętu oraz rozwiązań technologicznych

(111) 309869
(220) 2017 08 11
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) SHOWROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SHWRM
(540)

(210) 475259

(531) 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 18 bagaże i torby do przenoszenia, torby, torby skórzane, torby z imitacji skóry, torby płócienne, torby podróżne, torby
na kółkach, torby sportowe, plecaki, torby plażowe, torby na garnitury, koszule i sukienki, walizy, walizki na dokumenty, portfele
i portmonetki, portfele skórzane, portfele z imitacji skóry, portfele
na karty kredytowe oraz wizytowe, portfele na dokumenty, paski
z imitacji skóry, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, odzież sportowa, odzież gimnastyczna,
akcesoria odzieżowe, bielizna osobista damska, bielizna osobista
męska, bielizna osobista dziecięca, piżamy, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie damskie, okrycia wierzchnie męskie, okrycia wierzchnie dziecięce, prochowce, peleryny, pelisy, poncza, nakrycia głowy
damskie, nakrycia głowy męskie, nakrycia głowy dziecięce, akcesoria
mody, takie jak apaszki, szale, szaliki, chusty, kominy, krawaty i muszki, paski, paski skórzane, pasy do pończoch, turbany, woalki, pasy
do przechowywania pieniędzy (odzież), płaszcze kąpielowe, wyroby
pończosznicze, pończochy, rajtuzy, skarpetki, pończochy wchłaniające pot, potniki, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym
palcem, śliniaki nie papierowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, stroje na maskaradę, togi, obuwie, akcesoria do obuwia takie jak wkładki do butów, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce,
35 usługi reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi reklamy
i promocji on-line za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dla towarów w zakresie pielęgnacji i higieny osobistej, produktów perfumeryjnych i kosmetyków, odzieży
i akcesoriów odzieżowych, akcesoriów mody, obuwia, nakryć głowy,
bielizny domowej, strojów kąpielowych, bielizny osobistej, tekstyliów, pasmanterii, wyrobów skórzanych, biżuterii, kamieni, wyrobów
zegarmistrzowskich, okularów, mebli, toreb i kuferków, toreb skórzanych, walizek, pasków, usługi zarządzania działalnością handlową,
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administrowanie działalności handlowej, czynności biurowe, usługi
doradztwa i organizacji w działalności handlowej.

Nr 9/2018

(540) dynamax
(540)

(111) 309870
(220) 2017 08 21
(210) 475502
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 18
(732) KONOPKA HENRYK FIRMA CONHPOL, Stanisław Dolny, PL.
(540) XWIDE EXTRA WIDE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, wkładki do obuwia, wyściółki do butów.
(111) 309871
(220) 2017 08 21
(210) 475525
(151) 2018 05 11
(441) 2017 12 18
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) PALACE Jan Klemens DUCH DOBREJ ZABAWY
(540)

Kolor znaku: granatowy, srebrny, biały, niebieski, złoty, czarny
(531) 02.01.05, 07.15.22, 07.01.01, 07.01.23, 07.01.24, 03.07.14,
19.07.01, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 309872
(220) 2017 08 21
(210) 475527
(151) 2018 05 11
(441) 2017 12 18
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) DUCH DOBREJ ZABAWY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 chemiczne środki organiczne do czyszczenia, preparaty zapobiegające powstawaniu plam, preparaty zapobiegające powstawaniu pleśni, kleje dla celów przemysłowych, spoiwa
do naprawy powierzchni, 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, środki zabezpieczające i konserwujące drewno, preparaty zabezpieczające
powierzchnie metali, preparaty zapobiegające powstawaniu rdzy,
3 środki do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia nasączone detergentami, żele do czyszczenia, płyny do czyszczenia, proszki do czyszczenia, środki do mycia, środki do wybielania, środki do prania, preparaty do usuwania plam, środki do usuwania kamienia kotłowego,
preparaty do odtłuszczania powierzchni, preparaty do odświeżania powierzchni, preparaty do konserwacji powierzchni, preparaty
do pielęgnacji powierzchni, preparaty do nabłyszczania, preparaty
do pastowania, preparaty antystatyczne, środki do odświeżania powietrza [zapachowe], toaletowe środki sanitarne, kosmetyki samochodowe, środki do pielęgnacji ciała i włosów, środki do mycia ciała,
żele do mycia ciała, środki do kąpieli, środki do mycia włosów, mydła,
środki do czyszczenia zębów, pasty, proszki i płyny do zębów, szampony, preparaty do golenia, dezodoranty osobiste, 5 środki do dezynfekcji, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, dezodoranty
do pomieszczeń i pojazdów.
(111) 309874
(220) 2017 09 01
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 18
(732) ECOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Straszyn, PL.
(540) ecoinwest
(540)

(210) 476054

(531) 05.03.06, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowy obiektów budowlanych, w tym obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, budowy
obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych, alarmowych, gazowych, wodnych wraz z uzdatnianiem wody, usługi remontowe i konserwacji obiektów budowlanych, renowacji zabytków, przygotowanie terenu pod budowę,
usługi zastępstwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiektów przemysłowych i mieszkalnych.
(111) 309875
(220) 2017 09 14
(210) 476476
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) gremi media
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, złoty, biały
(531) 07.01.24, 07.03.02, 03.07.14, 03.07.17, 02.01.01, 02.01.05,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 309873
(220) 2017 08 24
(210) 475654
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, PL.

Kolor znaku: czarny, żółty, biały, czerwony, niebieski
(531) 26.04.09, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki, ga-
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zety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach
publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych
i ekonomicznych, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii
publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę,
publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie księgowości, 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, usługi finansowe, doradztwo w sprawach
podatkowych, z wyłączeniem księgowości, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do informacji
komputerowych w sieciach komputerowych i do baz danych, udostępniania miejsca w Internecie dla prowadzenia na żywo debaty z udziałem wielu internautów (chatroom), usługi dla grup dyskusyjnych on-line, mianowicie : udostępnianie forów internetowych online dla grup
dyskusyjnych, zapewnienie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnienie dostępu do forów internetowych, zapewnienie
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnienie dostępu
do treści stron internetowych, łączność i przesyłanie danych, obrazów
i dokumentów przez globalną sieć komputerową, dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny, a także za pomocą innych środków
komunikacji, usługi telekomunikacyjne związane z komputerowymi
listami i grupami dyskusyjnymi oraz portalami społecznościowymi,
zapewnianie dostępu do komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz
portali społecznościowych, poczta elektroniczna, ogłoszenia elektroniczne, usługi z zakresu agencji prasowych i informacyjnych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych, również z wykorzystaniem
globalnej sieci komputerowej, usługi strony internetowej zawierającej
treści informacyjne dotyczące wydarzeń w kraju i na świecie, serwis internetowy, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych,
wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu
dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność przez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń w telekomunikacji, usługi telekonferencji i wideokonferencji, transmisja przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów
internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedialne, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum
dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność przez
terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych
[telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomunikacji, 41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi
publikowania, usługi z zakresu publikowania tekstów, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej informacji, tekstów, obrazów, gazet, dzienników, czasopism, książek, druków, fotografii, poradników, broszur, map, atlasów, materiałów
instruktażowych, dodatków do nich, opracowanie i gromadzenie
informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych,
kulturalnych, usługi udostępniania strony internetowej zawierającej
treści edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzielania informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultury za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie organizowania debat
i dyskusji publicznych, organizowanie i obsługa prasowa kongresów,
sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie

3435

i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych,
o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, odczytów,
konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji
dźwięku i obrazu, opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących
wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu,
usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi
edukacyjne związane z modą, w tym opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie, 42 usługi w zakresie informatyki: konwersja danych i dokumentów na formę elektroniczną, opracowywanie
i administrowanie stronami internetowymi dla osób trzecich, projektowanie portali sieciowych dostępnych w Internecie, opracowanie
i gromadzenie informacji o pogodzie, wzornictwie, wyposażeniu
wnętrz, hosting komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz portali społecznościowych, projektowanie komputerowych list i grup
dyskusyjnych oraz portali społecznościowych, 45 porady prawne,
badania prawne, zarządzanie prawami autorskimi, opracowywanie
i gromadzenie informacji o modzie.

(111) 309876
(220) 2017 09 21
(210) 476774
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 11
(732) SAFIC-ALCAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Cosmeticspartner
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.13, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne i surowce
do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczniczych i preparatów
farmaceutycznych, 35 usługi sprzedaży substancji chemicznych,
produktów chemicznych i surowców do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczniczych oraz preparatów farmaceutycznych.
(111) 309877
(220) 2017 09 22
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 15
(732) Dirk Johannes Willecke, Bergheim, DE.
(540) reha team
(540)

(210) 476793

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 02.09.08, 02.09.04, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia i instrumenty podnoszące dla osób niepełnosprawnych i chorych, 9 naświetlane klisze, slajdy, taśmy wideo,
kasety magnetofonowe, termometry medyczne, 10 artykuły ortopedyczne, w szczególności bandaże ortopedyczne włącznie ze suspensoriami, wyroby gorseciarskie, wyroby pończosznicze, obuwie,
meble o szczególnym przeznaczeniu do celów medycznych, artykuły
higieniczne z gumy do celów medycznych, aparaty słuchowe do celów medycznych, urządzenia medyczne do inhalacji, urządzenia
medyczne do pomiaru i kontroli stanu organizmu, wkładki do łóżka
dla chorych do celów medycznych, elektryczne poduszki grzejne
do celów medycznych oraz elektryczne koce grzejne do celów medycznych, urządzenia medyczne do fizjoterapii, 12 pojazdy dla osób
chorych, mianowicie wózki inwalidzkie, 16 materiały do nauczania
i do nauki w formie wyrobów drukarskich, 37 naprawa lub renowacja
urządzeń zdrowotno-technicznych i urządzeń do celów medycznych
i ortopedycznych, 39 transport osób chorych, 42 badania naukowe
i rozwój w zakresie opieki nad osobami upośledzonymi (całkowicie
i częściowo niepełnosprawnymi/upośledzonymi),, 44 doradztwo
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medyczno-ortopedyczne w zakresie właściwych środków pomocniczych dla osób dotkniętych chorobą i upośledzeniem.

(111) 309878
(220) 2017 09 25
(210) 476846
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 27
(732) MARCINOWICZ HELENA, Gdynia, PL.
(540) NINJAY
(510), (511) 9 programy komputerowe i programy multimedialne,
programy komputerowe do przeprowadzania wywiadu, oceniania,
wartościowania, interfejsy pomiarowe i diagnostyczne, połączone
z komputerem urządzenia do celów dydaktycznych, wydawnictwa
na nośnikach elektronicznych, płyty, dyski z nagraniami, udostępnianie materiałów instruktażowych i do edukacji oraz publikacji
elektronicznych poprzez sieci komunikacyjne, komputerowe oraz
internetowe, 35 usługi sprzedaży tradycyjnej oraz internetowej aplikacji/programów komputerowych i multimedialnych, interfejsów
pomiarowych i diagnostycznych, wydawnictw na nośnikach elektronicznych, materiałów instruktażowych i do edukacji oraz publikacji
elektronicznych, 41 usługi edukacyjno-szkoleniowe, edukacja stacjonarna i na odległość (poprzez komputer, Internet, sieci komunikacyjne, korespondencyjne), poradnictwo i działalność edukacyjno-szkoleniowa, usługi edukacyjno-szkoleniowe, pisanie i publikowanie
tekstów z zakresu prowadzonej działalności edukacyjno-szkoleniowej, usługi edukacyjno-szkoleniowe, w tym szkolenia, warsztaty, instruktaże, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych oraz sesji
naukowych, wykładów, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
publikowanie-w tym online-książek/periodyków, usługi szkoleniowe
i edukacyjne, publikacje elektroniczne, pisanie i publikowanie tekstów, produkcja filmów i fotoreportaży edukacyjnych, tworzenie, obróbka i publikacja obrazów cyfrowych, komputerowe przygotowywanie materiałów do edukacji, 45 usługi w zakresie licencjonowania
praw własności intelektualnej, usługi związane z udzielaniem licencji
na aplikacje komputerowe, komercyjne administrowanie licencjami
na towary i usługi w dziedzinie edukacji, usługi licencjonowania towarów i usług w zakresie edukacji.
(111) 309879
(220) 2017 09 25
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) HP TRONIC-prodejny elektro a.s., Zlin, CZ.
(540) eta
(540)

(220) 2017 10 05
(441) 2018 01 08

(732) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH.
(540) Marlboro ice blast
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, biały
(531) 26.13.01, 26.04.02, 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy kretek, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy elektroniczne, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy
elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułka
do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali
szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki
nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 309881
(220) 2017 10 05
(210) 477329
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) D₃ + K₂ Osteocard
(540)

(210) 476861

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 26.01.04, 26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 11 urządzenia i sprzęt do gotowania, pieczenia, smażenia, ogrzewania, chłodzenia, mianowicie: lodówki, zamrażarki
i wytwornice lodu, elektryczne urządzenia do gotowania, gazowe
urządzenia do gotowania i kombinowane elektryczno-gazowe urządzenia do gotowania, urządzenia do pieczenia i smażenia, kuchenki,
piece elektryczne, gazowe i mikrofalowe, grille, ruszty, opiekacze,
tostery i blachy do pieczenia, elektryczne urządzenia do smażenia
w głębokim tłuszczu, patelnie i formy do pieczenia, podgrzewacze
do talerzy i płyty grzejne, kuchenki na paliwa stałe, elektryczne kawiarki, ekspresy ciśnieniowe, natychmiastowe podgrzewacze wody,
czajniki, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, maszyny i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do uzdatniania powietrza
w pomieszczeniach, mianowicie: urządzenia filtracyjne, nawilżacze
i osuszacze, maszyny i urządzenia do chłodzenia powietrza, wentylatory jako części instalacji klimatyzacyjnych, akcesoria do urządzeń
do uzdatniania powietrza mianowicie: komory na brud, komory
na preparaty czyszczące, okapy kuchenne, elektryczne i gazowe
urządzenia do ogrzewania mianowicie: kotły, grzejniki, ogrzewacze
gazowe, elektryczne urządzenia grzejne, promienniki podczerwieni
i konwektory, elektryczne i gazowe podgrzewacze wody, elektryczne urządzenia grzejne, maszyny do wytwarzania lodów, żarówki projektorowe.
(111) 309880
(151) 2018 05 21
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(210) 477325

(111) 309882
(220) 2017 10 09
(210) 477410
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) JOACHIMIAK SYLWIA HUNTERPOL, Zaniemyśl, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 01.17.11, 03.04.07, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja polowań w Polsce dla myśliwych zagranicznych jak również dla myśliwych polskich, organizacja polowań
dla polskich myśliwych i zagranicznych poza granicami Polski.
(111) 309883
(220) 2017 10 09
(210) 477413
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) JOACHIMIAK SYLWIA HUNTERPOL, Zaniemyśl, PL.
(540) Hunterpol
(510), (511) 41 organizacja polowań w Polsce dla myśliwych zagranicznych jak również dla myśliwych polskich, organizacja polowań
dla polskich myśliwych i zagranicznych poza granicami Polski.
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(111) 309884
(220) 2017 10 09
(210) 477424
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) JOACHIMIAK SYLWIA HUNTERPOL, Zaniemyśl, PL.
(540) Hunterpol
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 03.04.07, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja polowań w Polsce dla myśliwych zagranicznych jak również dla myśliwych polskich, organizacja polowań
dla polskich myśliwych i zagranicznych poza granicami Polski.
(111) 309885
(220) 2017 10 09
(210) 477438
(151) 2018 05 14
(441) 2018 01 22
(732) STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW SILIKATÓW BIAŁE
MUROWANIE, Warszawa, PL.
(540) BIAŁE MUROWANIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW
SILIKATÓW
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kleje, spoiwa i środki konserwujące do betonu, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, koncertów.
(111) 309886
(220) 2017 10 10
(210) 477477
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) ŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) Świat Zdrowia
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 24.13.01, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, wydawnictwa, dzienniki, afisze,
ulotki, broszury, wydruki na nośniku papierowym stanowiące wizualizację internetowej witryny, foldery, fotografie, kolaże fotograficzne, kalendarze, terminarze zwłaszcza o charakterze reklamowym,
rysunki, koperty, papeterie, książki, papiery firmowe, wydruki komputerowe, prospekty, kartki, kartoteki, pamiątkarskie gadżety z papieru i celulozy, inne nie wymienione publikacje nieperiodyczne, papier, karton, wyroby z kartonu i papieru-standy(stojaki) reklamowe,
druki, 35 agencje reklamowe, marketingowe i informacji handlowej
i usługowej, gromadzenie i dystrybucja dla potrzeb osób trzecich
materiałów reklamowych i ofertowych, powielanie dokumentacji, organizowanie i prowadzenie pokazów i ekspozycji materiałów rekla-
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mowych, zarządzanie zbiorami Informatycznymi dla potrzeb osób
trzecich, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi reklamowe,
produkcja I dystrybucja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych,
organizowanie kampanii reklamowych, usługi w zakresie marketingu
i badania rynku, produkcja i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-reklamowych, prowadzenie badań opinii publicznej, usługi
w zakresie tworzenia dobrego wizerunku firmy (public relations),
gromadzenie, analizowanie, sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie imprez targowych i wystawienniczych
w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji
i rozpowszechniania materiałów oraz ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie wynajmowania
miejsc na umieszczenie reklam i ogłoszeń, informacji handlowej informacji o działalności gospodarczej, przeprowadzanie sondaży i badania opinii, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych,
usługi w zakresie prenumerowania prasy, reklamowa działalność
informacyjna również on-line w sieci komputerowej, 38 przesyłanie
wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 40 usługi poligraficzne i wydawnicze w zakresie
drukowania, 41 opracowywanie (redagowanie) teksów publicystycznych dla potrzeb innych podmiotów, usługi w zakresie edycji tekstów, usługi w zakresie publikowania książek, publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów z dziedziny farmacji, medycyny i kosmetyki, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konkursów, zjazdów, konferencji, 44 poradnictwo
fachowe w zakresie farmacji, medycyny i kosmetyki.

(111) 309887
(220) 2017 10 10
(210) 477523
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAY UBEZPIECZENIA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe stosowane w ubezpieczeniach grupowych, nagrane nośniki danych, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej dotyczącymi ubezpieczeń
grupowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, programy
komputerowe, publikacje elektroniczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, 36 gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenie
grupowe, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi
doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, organizowanie
ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenia medyczne, zarządzanie
ubezpieczeniami grupowymi, usługi zarządzania ubezpieczeniami
grupowymi za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mobilne w zakresie organizowania ubezpieczenia, usługi gwarantowania
ubezpieczeń medycznych, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, 38 telekomunikacja,
usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi organizowania ubezpieczenia grupowego, dostarczanie pakietów informacji dotyczących
ubezpieczeń, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
usług ubezpieczenia grupowego poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług zawartych w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług
ubezpieczeń grupowych, usługi przesyłania i pobierania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne,
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy
terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej,
usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej
w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
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przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu
satelitarnego, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, świadczenie usług łączności
on-line, usługi łączności skomputeryzowanej, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, wspomagana komputerowo
transmisja wiadomości, danych i obrazów, transmisja danych.

(111) 309888
(220) 2017 10 11
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) CHEMIKALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Braniewo, PL.
(540) Ekobran EKOGROSZEK
(540)

(111) 309889
(220) 2017 10 12
(210) 477608
(151) 2018 05 14
(441) 2018 01 22
(732) SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY G. BIERECKI SPÓŁKA
JAWNA, Sopot, PL.
(540) NAPÓJ ENERGETYCZNY 1410
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, czerwony
(531) 29.01.14, 27.07.01, 27.05.01, 24.07.01, 03.07.01, 03.07.02,
02.01.02, 02.01.20, 02.07.20, 03.03.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.

(531) 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 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.

(111) 309891
(220) 2017 10 12
(210) 477633
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 22
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DUMA POLSKIEGO SPORTU
(540)

(210) 477555

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, bialy
(531) 03.01.04, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel, węgiel mineralny, węgiel drzewny [paliwo],
brykiety, brykiety drzewne, podpałki, granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], granulki skompresowanego włókna wytwarzane z roślin
do użytku jako paliwo, koks, paliwa kopalne, pył węglowy [paliwo],
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, informacja handlowa, 39 transport towarów, składowanie, pakowanie, magazynowanie, konfekcjonowanie towarów.

(111) 309890
(220) 2017 10 12
(151) 2018 05 14
(441) 2018 01 22
(732) MICHALAK WITOLD O.G., Warszawa, PL.
(540) ZERO22
(540)
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(210) 477632

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 23.05.11
(510), (511) 6 figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, statuetki
wykonane ze stopów metali nieszlachetnych, statuetki wykonane
z brązu, statuetki z metali nieszlachetnych, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane
z metali nieszlachetnych, 9 urządzenia do transmisji, urządzenia
do transmisji obrazu, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia
do bezprzewodowej transmisji radiowej, gazety elektroniczne
do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu,
książki elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygodniowe
ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 14 puchary
z metali szlachetnych, puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, statuetki wykonane z metali półszlachetnych, statuetki
wykonane z kamieni półszlachetnych, ozdoby z metali szlachetnych
[statuetki], figurki [statuetki] z metali szlachetnych, statuetki z metali
szlachetnych, statuetki z metali szlachetnych i ich stopów, 16 książki,
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje drukowane, publikacje periodyczne drukowane, drukowane komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały drukowane], drukowane zaproszenia, periodyki drukowane, ulotki drukowane, biuletyny
[materiały drukowane], drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
nagrody, gazety, gazety codzienne, magazyny z programem telewizyjnym, 21 statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, statuetki z kryształu,
statuetki z porcelany, statuetki ze szkła, ceramiczne statuetki, 35 reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, reklama, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, promocja towarów
i usług poprzez sponsorowanie, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, usługi przetwarzania danych online, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, przygotowywanie reklam praso-
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wych, usługi reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi elektronicznej agencji prasowej, usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi transmisji
cyfrowej, usługi transmisji audiowizualnej, usługi transmisji wideo,
usługi transmisji kablowej, usługi elektronicznej transmisji głosu,
usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, usługi łączności w zakresie elektronicznej transmisji danych,
usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, emisja telewizyjna,
emisja radiowa, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem
Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, emisja programów
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji
za opłatą [pay-per-view], przesyłanie informacji drogą online, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, 41 usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia
sportowe, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, imprezy kulturalne, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe,
organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe,
zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii
wręczania nagród, organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania
nagród, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia,
realizacja transmisji radiowych, publikowanie gazety dla klientów
w Internecie, wydawanie gazet, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, wypożyczanie gazet i czasopism, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, produkcja widowisk, organizacja widowisk, widowiska muzyczne, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja widowisk na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie
widowisk w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach
rozrywkowych, widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów, produkcja konkursów sportowych, prowadzenie
konkursów w Internecie, organizacja imprez i konkursów sportowych, rozrywka interaktywna online, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, udostępnianie filmów online nie do pobrania, publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z internetowych baz danych,
udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, publikacje multimedialne, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, usługi rozrywkowe w postaci
programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji,
organizowanie konkursów, organizowanie konkursów sportowych,
produkcja konkursów sportowych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu.
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(111) 309892
(220) 2017 10 13
(210) 477661
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE
PR SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) RADIO SZCZECIN
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 38 usługi telekomunikacyjne, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 309893
(220) 2017 10 13
(210) 477662
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE
PR SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) RADIO SZCZECIN
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 38 usługi telekomunikacyjne, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 309894
(220) 2017 10 16
(210) 477715
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 13
(732) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) PROCEDER
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne.
(111) 309895
(220) 2017 10 16
(210) 477740
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) T.K.MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) EkoRedux
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
energią, 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią.
(111) 309896
(220) 2017 10 16
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) KUŹMIUK DAWID WEST TRADE, Kleosin, PL.

(210) 477752
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(540) Dr. Penigreat
(540)

(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, zielony
(531) 27.05.01, 26.04.11, 24.15.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, kremy kosmetyczne, olejki eteryczne, wazelina kosmetyczna, perfumy,
nielecznicze środki czyszczące do higieny intymnej, 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety, preparaty dietetyczne, preparaty witaminowe,
ziołowe suplementy diety, produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych z udziałem kolagenu, kwasu hialuronowego, suplementy
diety dla sportowców, odżywki dla sportowców przyspieszające
wzrost masy mięśniowej, spalanie tkanki tłuszczowej i poprawiające
gospodarkę elektrolitami w organizmie, środki do higieny intymnej
dla kobiet, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej,
detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej towarów
takich jak: suplementy diety, zestawy witaminowo-mineralnych, reduktory tłuszczu, produkty dietetyczne, odżywki dla sportowców,
parafarmaceutyki, kosmetyki, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych suplementów diety i kosmetyków,
usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży suplementów diety
i kosmetyków, reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promowanie towarów i usług za pośrednictwem łączy telefonicznych i Internetu suplementów diety
i kosmetyków, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek,
prospektów, katalogów, druków reklamowych, próbek towarów, reklama billboardowa, publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych,
targów, spotkań handlowców z dostawcami towarów, pokazy towarów.
(111) 309897
(220) 2017 10 17
(210) 477844
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) VIVE PROFIT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) To mi pasuje!
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież, obuwie, nakrycia głowy używane, 40 recykling odpadów, recykling odpadów
w postaci odzieży używanej, sortowanie odpadów i surowców wtórnych, sortowanie odpadów w postaci odzieży używanej, unieszkodliwianie odpadów, przerób odpadów poużytkowych, spalanie śmieci
i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, usługi unieszkodliwiania
odpadów.
(111) 309898
(220) 2017 10 18
(210) 477873
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) Accord Healthcare Limited, North Harrow, GB.
(540) DONEPESTAN
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia demencji, choroby Alzheimera i choroby
Parkinsona.
(111) 309899
(220) 2017 10 20
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) COLLINE PHARMA

Nr 9/2018

(210) 477956

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty dermatologiczne.
(111) 309900
(220) 2017 10 20
(210) 478029
(151) 2018 05 16
(441) 2017 12 18
(732) CHOJNACKA MAGDALENA SŁODKI BEZ, Warszawa, PL.
(540) Słodki Bez
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 309901
(220) 2017 10 20
(210) 478033
(151) 2018 05 16
(441) 2017 12 18
(732) BUCZKOWSKA ANIKA MILOMI, Gdynia, PL.
(540) Miło. Mi
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, oferowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, kawiarnie, lodziarnie, koktajlbary, usługi restauracyjne, usługi
barowe, usługi mobilnych restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi kateringowe, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi
w zakresie jedzenia na wynos, usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi w zakresie zakwaterowania, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, tymczasowy wynajem pokoi, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, usługi hotelowe.
(111) 309902
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 19
(441) 2017 12 27
(732) WILAMOWSKI BŁAŻEJ, Katowice, PL.
(540) FOODIES YOUR FIT FOOD
(540)

(210) 478000

(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, 29 musy na bazie mięsa, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żen-szeń (samgyetang), drób, drób
gotowany, drób nieżywy, filety z piersi kurczaka, głęboko mrożony
drób, głęboko mrożony kurczak, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki z drobiu (drób jako główny składnik), gotowe posiłki z mięsa (mięso jako
główny składnik), gotowe posiłki zawierające (głównie) kurczaka,
indyk, kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do kanapek, konserwa
z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy drobiowe, konserwy
mięsne, konserwy z wołowiny, kurczak, kurczak gotowany, kurczak
grillowany, kurczak liofilizowany, liofilizowane mięso, mielonki (kon-
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serwy), mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny,
mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso mrożone, mięso
pokrojone w plastry, mięso solone, mięso w puszce (konserwy), mięso z indyka, mus z kurczaka, paczkowane mięso, pasty mięsne (w tym
pasztety, smalec), pasty spożywcze wytworzone z mięsa, peklowana
wołowina w puszce, potrawy mięsne gotowane, produkty z indyka,
przekąski na bazie mięsa, przetworzenie produkty mięsne, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, sałatki podawane na przystawkę, sałatki drobiowe, sałatka z kurczaka, sałatka Cezar, suszone mięso,
suszona wołowina w paskach, świeży drób, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów,
ekstrakty z pomidorów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, konserwy, marynaty, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy z jarmużu, chipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, zupy w puszkach, 30 batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki z polewą czekoladową, słodycze bez cukru, słodycze, batoniki
energetyczne na bazie zbóż, baloniki muesli, batoniki musli, batoniki
owsiane, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców, batony na bazie granoli,
batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe, gotowe przekąski na bazie zbóż, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem,
przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów
zbożowych, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 32 bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, napój imbirowy, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, koktajle (bezalkoholowe napoje owocowe), koncentraty soków owocowych, mrożone napoje
owocowe, napoje na bazie owoców, napoje na bazie kokosu, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje półmrożone, napoje składające
się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje z sokiem
ananasowym: napoje zawierające gównie soki owocowe, pomidory
(sok), sok pomidorowy (napój), sok z mango, sok z granatów, soki
warzywne, warzywne napoje typu smoothie, 40 konserwowanie
napojów i żywności, konserwowanie żywności, obróbka żywności
gotowanej, przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie żywności, przetwarzanie żywności gotowanej,
puszkowanie żywności, rozdrabnianie żywności, usługi konserwacji
żywności, usługi wędzarni z zakresu wędzenia artykułów spożywczych, wędzenie mięsa, wędzenie produktów żywnościowych, wędzenie żywności.

(111) 309903
(220) 2017 10 23
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) NAOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Z sercem o atopii
(540)

(210) 478109

Kolor znaku: czerwony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna
kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
i medycznych, sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie w zakresie produktów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków,
sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, sprzedaż hurtowa pozostałej
żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, działalność agentów
specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
reklama.
(111) 309904
(220) 2017 10 24
(210) 478143
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) INSTALBUD-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
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(540) INSTALBUD-RZESZÓW
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, beton syntetyczny, beton
ogniotrwały, podłogi betonowe, słupy betonowe, sklepienia betonowe, belki betonowe, pomniki betonowe, pokrycia betonowe,
bloczki betonowe, panele betonowe, ściany betonowe, płyty betonowe, pojemniki betonowe, betonowe przewody, beton do odlewania, beton na pomniki, figurki z betonu, popiersia z betonu, statuy
z betonu, figury z betonu, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe elementy budowlane, zaprawa betonowa wyważana, masa betonowa prefabrykowana, betonowe ściany
oporowe, betonowe elementy brukowe, betonowe materiały budowlane, beton gotowy do użycia, tablice wykonane z betonu, budowlane elementy z betonu, tabliczki nagrobne z betonu, szalunki
niemetalowe do betonu, gotowe betonowe elementy budowlane,
betonowe poidła dla ptaków, wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany na miejscu, beton samopoziomujący
do użytku w budownictwie, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, rzeźby
z betonu, pachołki betonowe, betonowe rury, betonowe rzeźby,
niemetalowe formy do betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, kratki burzowe
[drenażowe konstrukcje betonowe], kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe], ściany betonowe do celów budowlanych, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, okienne skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, tablice nagrobne z kamienia,
betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, słupy betonowe
do użytku jako materiały budowlane, bloki wykonane z betonu
do ochrony brzegów rzeki, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie,
popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, nagrobki z kamienia,
betonu lub marmuru, elementy konstrukcyjne ze wzmacnianej zaprawy cementowej, 35 zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla
innych różnorodnych towarów umożliwiające klientom oglądanie
tych towarów w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie i/lub
w hurtowni, również przez Internet lub sprzedaż wysyłkową, dla towarów: towary branży budowlanej, beton i wyroby z betonu, części
do wymienionych towarów, usługi handlu detalicznego w zakresie
materiałów budowlanych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku do celów reklamowych, organizowanie aukcji internetowych,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen
w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi
przez Internet, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub
Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi
w zakresie promocji sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, 36 usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury,
zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie
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funduszy kapitałowych, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
37 usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], usługi montażowe
rusztowań budowlanych, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, budowa mostów, budowa mostów na zamówienie, budowa fundamentów mostów, wzmacnianie mostów
zaczynem cementowym, zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, wyburzanie mostów, betonowanie, renowacja betonu,
uszczelnianie betonu, pompowanie betonu, naprawy betonu, sprężanie betonu, wyrównywanie betonu, polerowanie betonu, wynajem betoniarek, usługi poziomowania betonu, usługi spulchniania
betonu, naprawy elementów betonowych, wynajem maszyn
do pompowania betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, powlekanie betonu,
kruszenie betonu, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej
[usługi budowlane], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
usługi doradztwa budowlanego, usługi doradcze związane z publicznymi robotami budowlanymi, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń sanitarnych, naprawa instalacji sanitarnych,
naprawa systemów kanalizacji, usługi czyszczenia kanalizacji, renowacja rur kanalizacyjnych, konserwacja rur kanalizacyjnych, serwisowanie rur kanalizacyjnych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, odnawianie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie układów wodociągów, czyszczenie instalacji
wodociągowych, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja
gazociągów i wodociągów, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, montaż
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, budownictwo
wodno-lądowe, wiercenie studni wodnych, usługi budownictwa
wodno-lądowego: instalowanie systemów rurociągów do przesyłania pary wodnej, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur
wodnych, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez
wylewanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez kładzenie betonu, usługi w zakresie wypożyczania maszyn
na potrzeby inżynierii wodno-lądowe, budowa hal sportowych, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, budowa konstrukcji
stalowych na budynki, wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, udzielanie
informacji związanych z konstrukcją budynków, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, 42 doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, inżynieria wodno-lądowa, projektowanie hal wystawowych,
doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, badania w zakresie
konstrukcji budynków lub urbanistyki.

(111) 309905
(220) 2017 10 26
(210) 478264
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 18
(732) JÓŹWIAK KATARZYNA, Dopiewiec, PL.; SZULCZYŃSKA
PAULINA, Kościan, PL.
(540) BERRY mouse
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(540)

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 03.05.07, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 tablice korkowe, tablice ozdobne, lustra, dekoracje na ściany, dekoracje stojące, stojaki na kwiaty, ramy, meble, kosze z wikliny na kwiaty, kwietniki, 26 kwiaty sztuczne, kompozycje
z kwiatów sztucznych, wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne
kwiaty w bukietach, sztuczne kwiaty w pudełkach, ściana kwiatowa
z sztucznych kwiatów, 31 kwiaty cięte, bukiety z kwiatów świeżych,
dekoracje kwiatowe z kwiatów świeżych, wieńce ze świeżych kwiatów, kompozycje ze świeżych kwiatów, aranżacje z żywych kwiatów,
girlandy z kwiatów naturalnych, bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, kwiaty suszone, dekoracje kwiatowe z kwiatów suszonych, bukiety z kwiatów suszonych, wieńce z suszonych kwiatów, suszone kwiaty do butonierki, aranżacje z kwiatów suszonych do celów
dekoracyjnych, cebulki kwiatowe, nasiona kwiatów, ściany z kwiatów
żywych, kwiaty żywe w pudełkach.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 309906
(220) 2017 10 27
(210) 478297
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 15
(732) KOWALCZYK-STUCZEŃ PATRYCJA PK CONSULTING, Dziewki, PL.
(540) Gierkrówka
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw w restauracjach, barach, snack-barach, usługi restauracyjne,
usługi barów przekąskowych, usługi restauracyjne przygotowujące
żywność na wynos, usługi kateringowe-dostarczanie żywności, dostarczanie żywności na zamówienie, przygotowywanie żywności,
przygotowywanie i sprzedaż żywności na wynos.
(111) 309907
(220) 2017 10 27
(210) 478305
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) A.B.A S.R.L., Garbagnate Milanese, IT.
(540) meglio
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne
do celów badawczych, preparaty chemiczne do fotografii, produkty
chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice sztuczne i syntetyczne, dyspersje tworzyw sztucznych,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone pod postacią pudrów, płynów
i past, nawozy naturalne i sztuczne, preparaty do gaszenia ognia,
substancje do odpuszczania, środki chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych, środki
garbarskie, kleje do celów przemysłowych, płyn przeciw zamarzaniu,
preparaty zapobiegające tworzeniu się kamienia na kotłach, płyny hamulcowe, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, 3 środki
czyszczące dla gospodarstwa domowego, produkty odtłuszczające
do użytku domowego, środki zmiękczające, środki piorące, preparaty
do prania, mydła, mydła, mydła w płynie, mydło w kostkach, wybielacze, środki zmiękczające, mydła, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do prania i czyszczenia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych w tym
preparaty do odtłuszczania powierzchni, preparaty do odtłuszczania ubrań, odzieży, bielizny, preparaty do odtłuszczania urządzeń
sanitarnych i mechanicznych, środki do czyszczenia glazury, środki
do nadawania połysku, wywabiacze plam, preparaty do czyszczenia i odświeżania, detergenty piorące do użytku profesjonalnego,
enzymatyczne środki piorące, środki do zmywania naczyń, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty czyszczące do stosowania
na płytkach, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania
plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty wybielające do użytku domowego, preparaty do polerowania, preparaty
do czyszczenia szkła, preparaty odtłuszczające do celów domowych,
środki ścierne i polerskie, 5 środki zapachowe do pomieszczeń, dez-
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odoranty do WC, środki odkażające, środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa, preparaty przeciwpasożytnicze, fungicydy, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, środki czyszczące, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, dezynfekcja, środki do toalet.

(111) 309908
(220) 2017 10 27
(210) 478351
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) NANORISE
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
do pojazdów, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy
pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry,
anody, anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do dyfrakcji [mikroskopia], aparatura elektryczna
do komutacji, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania
sygnałami, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania
zwrotnicami kolejowymi, aparatura kadrująca do przezroczy, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry [optyka], audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty
biletowe, automaty muzyczne uruchamiane monetą [szafy grające],
automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe
[z wyłączeniem zegarmistrzostwa], balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne,
baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe
żarówki do lamp [fotografika], boje do oznakowania torów wodnych,
boje sygnalizacyjne, boje znakowe [oznakowanie torów wodnych],
brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celki do baterii, celowniki
fotograficzne, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki dławikowe [impedancje],
cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych,
chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, cyklotrony, czasomierze
do gotowania jajek [klepsydry], częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny,
czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników [stolarstwo], czytniki
[sprzęt przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, diody świecące [LED], dozymetry, drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany, druty [przewody] elektryczne,
druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty
ze stopów metali [bezpieczniki topikowe], dyktafony, dynamometry
[siłomierze], dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne,
dźwignie [bezmiany] wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany [fotografika], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, elektrolizery,
elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy], elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na pince-nez, etykietki na towarach elektroniczne, falomierze, filmy [błony] naświetlone, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy do zdjęć rentgenowskich naświetlone, filmy
rysunkowe animowane, filtry [fotografika], filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fotokopiarki,
fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne,
hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, induktory [elek-
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tryczność], inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy
komputerowe [informatyka], iskrochrony, kable elektryczne, kable
koncentryczne, kable optyczne [światłowody], kable rozruchowe
do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski
ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące,
katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze] koce strażackie, kodery magnetyczne,
kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombinezony
ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, krokomierze [pedometry],
kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze
[areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktodensymetry, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy ciemniowe [fotografika], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe
[radio], lampy elektronowe wzmacniające, lampy katodowe, lampy
optyczne, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy
wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów
medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie
optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki
gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki [przyrządy miernicze], linki do pionów, liny do sond, logi [instrumenty pomiarowe],
lornetki, lunety celownicze do broni palnej, lupy [optyka], lusterka
optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łańcuszki
do pincen-ez, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne,
magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manometry, maski do nurkowania, maski
do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne,
maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące, maszyny
sumujące, maszyny i urządzenia do sondowania, materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony
do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, miarki [przyrządy miernicze], miarki
ciesielskie, miarki krawieckie, miary, mierniki [przyrządy pomiarowe],
mierniki czasu naświetlania [światłomierze], migacze [światła sygnalizacyjne], migawki [fotografika], mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory [hardware komputerowy], monitory [programy komputerowe], monitory ekranowe,
motopompy strażackie, myszy [informatyka], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe [informatyka], napędy dysków do komputera,
neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory [poziomnice, przyrządy do ustalania linii
poziomej], noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt
ciemniowych [fotografika], notesy elektroniczne, obciążenia do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy [soczewki] [optyka],
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obuwie zabezpieczające
przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody drukowane,
ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów, ociekacze do suszenia prac fotograficznych [suszarki], odbiorniki [audio
i wideo], odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa
do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież
kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary [optyka], okulary przeciw oślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne,
omomierze [omometry], oporniki elektryczne [rezystory], oprawki
do okularów, oprawki do pince-nez, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzą-
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ce promienie świetlne [światłowody], oscylografy, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, osłony obiektywów [optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające
twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, ozonizatory
[ozonatory], pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, pince-nez [binokle], piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, planimetry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery [pisaki x-y], płytki
krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, pochylniki [eklimetry], pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy strażackie, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory [centralne jednostki przetwarzania], procesory tekstu, programy gier komputerowych, programy
komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, prostowniki, prostowniki prądu, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przeglądarki jaj,
przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przełączniki
do ogniwa [elektryczność], przemienniki, inwertory [elektryczność],
przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewody akustyczne,
przewody elektryczne, przewody magnetyczne, przezrocza [fotografika], przybory do pomiaru grubości skóry wyprawionej, przyciski
do dzwonków, przyrządy do kosmografii, przyrządy do pomiarów
geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, przyrządy do wyznaczania
azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne,
przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony [fotografika], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki przełącznikowe [elektryczność],
radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, reduktory
[elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł
scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty,
respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, retorty, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rękawice azbestowe do ochrony przed
wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice
do ochrony przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rurowe lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia,
rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery [informatyka], skarpetki podgrzewane elektrycznie, skrzynki akumulatorowe,
skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki na baterie, skrzynki
rozdzielcze [elektryczność], słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze,
sonary [hydrolokatory], sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], sondy
do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych], sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt
komputerowy, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort,
stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], styki elektryczne, suszarki
do odbitek fotograficznych, suszarki klisz [fotografia], suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizatory akustyczne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory
do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy
grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szkła kontaktowe, szkła
optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, sznu-
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reczki do okularów, sznureczki do pince-nez, szpule [fotografika],
szyldy [znaki] mechaniczne, szyldy [znaki] świecące, ściemniacze
światła [regulatory], elektryczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice
ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze [metronomy], tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy
do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telegrafy [aparaty], telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych, termostaty, termostaty
do pojazdów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, translatory elektroniczne kieszonkowe,
transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody
napięciowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe], tygle
[laboratoryjne], tygle probiercze do kupelacji [laboratoryjne], ubiory
chroniące przed ogniem, uchwyty do telefonów komórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterferencyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne-nie do celów medycznych, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów,
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do dozowania, urządzenia elektryczne do dozorowania, urządzenia do fakturowania, urządzenia
do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do katodowania używane przy zabezpieczaniu przed korozją,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli
frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia
do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia
do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania
inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod
wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do pomiaru prędkości [fotografika], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych,
urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do rysowania wykrojów krawieckich, urządzenia do stereoskopii,
urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia
odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do ważenia, urządzenia
do wyważania, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi,
urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów innych niż medyczne, urządzenia
i przyrządy astronomiczne, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy
optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące
nie do powietrza i wody, urządzenia kadrujące do przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych [sufler telewizyjny, prompter], urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne,
urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne,
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urządzenia zdalnego sterowania, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe, miseczki z przyborami do autopsji [badania mikroskopowe], wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze],
woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki
ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu
wody, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wtyczki,
gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne], wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane
w przemyśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie
sterowane, wyroby optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek [fotografia], wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów [elektryczność], zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zawory
elektromagnetyczne [przełączniki], zdjęcia rentgenowskie inne niż
do celów medycznych, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące],
zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły nadawcze [telekomunikacja], zestawy głośnomówiące do telefonów, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza [elektryczność],
złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki
[elektryczność], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, 35 administrowanie hotelami,
agencje informacji handlowej, agencje eksportowo-importowe,
agencje public relations, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
handlowe wyceny, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, maszynopisanie, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, opracowywanie CV dla
osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, prenumerata gazet [dla osób trzecich], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie reklam
prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama, reklama billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, sortowanie danych w bazach komputerowych,
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia,
systematyzacja danych komputerowych baz danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamo-
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wych, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, usługi podatkowe, usługi porównywania cen,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi prenumerowania czasopism [dla osób trzecich], usługi
przeglądu prasy, usługi sekretarskie, usługi stenografii, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, usługi zaopatrzenia osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie (w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne,
38 agencje informacyjne, agencje prasowe, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on-line
kartek z życzeniami, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi
telegraficzne, usługi teleksowe, usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do telekopiowania, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze [radio, telefon lub inne
środki łączności elektronicznej], 42 analizy chemiczne, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody, badania bakteriologiczne,
badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie
kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne,
eksploracja podwodna [akwanautyka], elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego,
inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola
szybów naftowych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, miernictwo, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jakości drewna na pniu, ocena
jakości wełny, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary
geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], programowanie komputerów,
prognozowanie pogody, projektowanie budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywo-
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łania deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie tekstyliów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla,
udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi artystów grafików, usługi architektoniczne, usługi dla chemii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi projektantów mody, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, usługi związane z prognozami meteorologicznymi, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], wzornictwo przemysłowe.

(111) 309909
(220) 2017 10 30
(210) 478375
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) STIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) Twój ogród, twoje życie
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla celów rolniczych, ogrodniczych, 8 narzędzia i przyrządy sterowane ręcznie przeznaczone dla
rolnictwa i ogrodnictwa, 12 ciągniki dla rolnictwa i ogrodnictwa,
31 produkty rolne, ogrodnicze, oraz ziarna, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 35 promocja sprzedaży towarów
dla osób trzecich, usługi reklamowe.
(111) 309910
(220) 2017 10 30
(210) 478379
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) EXECUTIVE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Diamenty Private Equity
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.
(111) 309911
(220) 2017 10 31
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) CZAPIEWSKA LIDIA, Szymbark, PL.
(540) DANMAR domy drewniane
(540)

(210) 478456

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 07.03.11, 29.01.01
(510), (511) 19 domy z drewna, drewniane deski podłogowe, drewniane półfabrykaty, drewno budowlane, drewno konstrukcyjne,
drewno na profile, drewno obrobione, niemetalowe materiały budowlane, prefabrykowane domy [zestawy do montażu] niemetalowe, płyty drewniane, niemetalowe płyty budowlane, tarcica, drewno
laminowane klejem, 35 reklama, sprzedaż domów z drewna, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja
handlowa o towarach w tym o domach z drewna, organizowanie
i administrowanie międzynarodowych i krajowych imprez targowych i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, doradztwo handlowe, organizowanie pokazów i aukcji w celach reklamowych, 37 budowa i naprawa domów z drewna, usługi
budowlane, usługi dekarskie, stolarstwo [naprawa], ciesielstwo,
montaż [instalacja] konstrukcji budynków, 40 obróbka drewna, obróbka drewnianych materiałów budowlanych, stolarstwo [produkcja
na zamówienie], usługi stolarskie, usługi tartaczne.
(111) 309912
(220) 2017 10 31
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) JANISZEWSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) ŻEGLUGA WARSZAWSKA

(210) 478463
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(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 18.04.01, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 rejsy łodziami wycieczkowymi, organizowanie wycieczek, wypożyczanie łodzi, transport łodziami.
(111) 309913
(220) 2017 10 31
(210) 478480
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 04
(732) DUDEK PAWEŁ, Opalewo, PL.
(540) CZADOMAN
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy 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 proteinowych, 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, torby podróżne, torby turystyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki wełniane z kapturem, czapki, chusty, nauszniki, szaliki, rękawiczki, spodnie, szorty, skarpetki, bluzki koszulowe, 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, wyroby z mleka, chipsy owocowe, suszone owoce, owoce kandyzowane, przekąski na bazie owoców, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
30 napoje na bazie herbaty, herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, cukier, napoje kakaowe z mlekiem, kawa, aromaty
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 dietetyczne, batoniki zbożowe, czekolada, wysoko-proteinowe batoniki
zbożowe, batony lukrecjowe (cukiernictwo), batony czekoladowe,
batony muesli, koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowodanowe, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, sól jadalna,
32 piwo, wody mineralne gazowane, wody mineralne niegazowane 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 napojów, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje
wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne,
napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające, hiper-i hipotoniczne
napoje dla sportowców, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, pastylki do produkcji
napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub
pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów, piwo
imbirowe, piwo słodowe sorbety [napoje], smoothies, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe grzane i mieszane, w tym alkoholowe napoje energetyczne, wina korzenne, napoje
zmieszane z mlekiem, alkoholowe napoje słodowe, likiery słodowe,
wina, napoje spirytusowe i likiery, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, koktajle i aperitify na bazie napojów spirytusowych
lub wina, napoje z zawartością wina.
(111) 309914
(220) 2017 10 31
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) SKOWROŃSKA DANIELA, Brzeziny, PL.

(210) 478487
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(540) SZOK MODA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 309915
(220) 2017 11 02
(210) 478540
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) KOMPANIA LEŚNA CHODKIEWICZ, MAZURKIEWICZ,
PETRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Dwór Parcela, PL.
(540) PALMS
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z maszynami do robót leśnych, w szczególności przyczepami i żurawiami.
(111) 309916
(220) 2017 11 02
(210) 478549
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) PROFI CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) lendup pl
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, zielony
(531) 26.03.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), pożyczki ratalne.
(111) 309917
(220) 2017 11 02
(210) 478550
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) PROFI CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) lendup pl Więcej niż pożyczka
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, zielony, szary
(531) 26.03.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), pożyczki ratalne.
(111) 309918
(220) 2017 11 02
(210) 478556
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) KOMPANIA LEŚNA CHODKIEWICZ, MAZURKIEWICZ,
PETRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Dwór Parcela, PL.
(540) NAJLEPSZY KOMPAN W LESIE KOMPANIA LEŚNA Sp.j. www.
kompanialesna.pl
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 02.09.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do robót leśnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z maszynami do robót leśnych.
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(111) 309919
(220) 2017 11 03
(210) 478599
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) FARGO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa,
płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe,
sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako
zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej, dotyczącej sprzedaży: produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni z: produktami przemysłowymi, materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 309920
(220) 2017 11 03
(210) 478622
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) ORFEO FUNDACJA IMIENIA BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO,
Warszawa, PL.
(540) WIELKA SŁAWA TO ŻART
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, sprzęt audio, urządzenia audio hi-fi, odtwarzacze mp3, odtwarzacze płyt fonograficznych, odbiorniki audio,
odtwarzacze audio, systemy głośnikowe, głośniki audio, subwoofery,
słuchawki, nagrane nośniki z danymi, muzyką, dźwiękiem i obrazami,
nagrane dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych,
dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, oprogramowanie,
urządzenia do przetwarzania danych, komputery, 16 papier, karton
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, almanachy [roczniki], arkusze z nutami w formie drukowanej, biuletyny-materiały drukowane, broszury
drukowane, czasopisma muzyczne, czasopisma-periodyki, gazety,
książki, podręczniki instruktażowe z dziedziny muzyki, drukowane arkusze muzyczne, papier nutowy, zapisy nutowe, zeszyty do nut, programy imprez, bilety wstępu, dyplomy drukowane, drukowany materiał promocyjny, reprodukcje graficzne, kalendarze, katalogi, lekcje
drukowane, fotografie, oprawione plakaty, plakaty wykonane z papieru, prospekty, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, ulotki drukowane, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
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w sklepach stacjonarnych, online i sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, sprzęt audio, urządzenia audio hi-fi, odtwarzacze mp3, odtwarzacze płyt fonograficznych, odbiorniki audio,
odtwarzacze audio, systemy głośnikowe, głośniki audio, subwoofery,
słuchawki, nagrane nośniki z danymi, muzyką, dźwiękiem i obrazami,
nagrane dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych,
dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, oprogramowanie,
urządzenia do przetwarzania danych, komputery, papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, almanachy-roczniki, arkusze z nutami
w formie drukowanej, biuletyny [materiały drukowane], broszury drukowane, czasopisma muzyczne, czasopisma-periodyki, gazety, książki,
podręczniki instruktażowe z dziedziny muzyki, drukowane arkusze
muzyczne, papier nutowy, zapisy nutowe, zeszyty do nut, programy imprez, bilety wstępu, dyplomy drukowane, drukowany materiał
promocyjny, reprodukcje graficzne, kalendarze, katalogi, lekcje drukowane, fotografie, oprawione plakaty, plakaty wykonane z papieru,
prospekty, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, ulotki
drukowane, 38 telekomunikacja, emisja programów telewizyjnych
i radiowych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu,
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, udzielanie dostępu do telewizji
internetowej, usługi informacyjne dotyczące nadawania programów,
41 nauczanie, rozrywka, usługi w zakresie kultury, akademie, biblioteki, wypożyczanie gazet i czasopism, usługi rezerwacji i sprzedaży
biletów na wydarzenia rozrywkowe i kulturalne, informacja o biletach
na imprezy rozrywkowe i kulturalne, informacje dotyczące działalności kulturalnej i rozrywkowej, pisanie, redagowanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie nut, publikowanie
recenzji, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie książek,
magazynów, almanachów, czasopism, publikacji elektronicznych,
publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi prezenterów
telewizyjnych i radiowych, usługi wydawnicze w zakresie utworów
muzycznych, wydawanie audiobooków, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie konkursów w celach kulturalnych, montaż filmów, programów radiowych i telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, nagrywanie
muzyki, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych,
produkcja radiowa, filmowa, muzyczna i telewizyjna, produkcja oper,
produkcja spektakli scenicznych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi studia nagrań, wypożyczanie
płyt, dysków kompaktowych lub nagranych wcześniej taśm magnetycznych, przedstawienia operowe, rozrywka w postaci występów
baletowych, rozrywka w postaci występów orkiestr symfonicznych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych
do występów, wystawianie spektakli teatralnych, obsługa koncertów
muzycznych, konkursy muzyczne, muzea, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festiwali,
usługi festiwali muzycznych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizacja przyjęć, organizowanie gal, organizowanie imprez w celach kulturalnych, zarządzanie stroną artystyczną występów
muzycznych, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki,
reżyserowanie przedstawień, wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i wideo, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem
sieci łączności, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu.

(111) 309921
(220) 2017 11 06
(210) 478648
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) DERMIKA WYZWALA TWOJE PIĘKNO
(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne i surowce do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczniczych i preparatów
farmaceutycznych, 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów
kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
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żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty
do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, mydła lecznicze, oleje lecznicze, kąpiele lecznicze,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota
i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody,
w tym usługi kosmetyczek, salonów piękności i ośrodków SPA, usługi
gabinetów odnowy biologicznej, usługi fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi sauny, usługi w zakresie dermatologii
estetycznej i leczniczej, usługi z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji
urody i stosowania produktów kosmetycznych, doradztwo dotyczące
wizażu.

(111) 309922
(220) 2017 11 07
(210) 478698
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM.
FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia, PL.
(540) Szlachetna Pożyczka
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.
(111) 309923
(220) 2017 11 10
(210) 478868
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) baumix
(510), (511) 6 metalowe pręty wzmacniające, metalowe, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, metalowe materiały zbrojeniowe, metalowe pręty zbrojeniowe do betonu, belki metalowe,
metalowe nici do wiązania, metalowe łączniki do prętów, metalowe
szkielety konstrukcji, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, nieelektryczne
druty żelazne, kable, druty i łańcuchy, z metalu.
(111) 309924
(220) 2017 11 14
(210) 478978
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń, PL.
(540) TasteVim
(510), (511) 5 dietetyczne dodatki do żywności, lecznicze dodatki
do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, 30 aromaty do żywności, aromaty do napojów, wyciągi słodowe stosowane
jako aromaty, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, owocowe
aromaty, inne niż esencje, aromaty w formie sosów w proszku, bazy
do przyrządzania koktajli mlecznych, aromaty do przekąsek, roślinne
aromaty do napojów, słone aromaty spożywcze do żywności, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty
z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty
z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych,
jadalne aromaty do artykułów żywnościowych, naturalne aromaty dodawane do lodów, aromaty do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aromatyczne do cukierków, aromaty
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do przekąsek, ekstrakty przypraw, marynaty zawierające przyprawy,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), dodatki smakowe i przyprawy.

(111) 309925
(220) 2017 11 15
(210) 478983
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) ŁODZIŃSKI JACEK RESTAURACJA POD ANIOŁAMI, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnobrązowy, brązowy
(531) 29.01.13, 05.05.19, 05.05.20, 04.02.20, 04.01.02, 04.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej artykułów spożywczych, 36 administrowanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem mieszkań,
apartamentów, studio i pokoi, wynajem pomieszczeń i powierzchni
biurowych, wynajem sal wystawowych i ekspozycyjnych, wynajem
pomieszczeń handlowych, 39 organizowanie wycieczek, przejazdów,
usługi transportu osobowego, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie
turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, 41 organizacja
spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, spotkań specjalistycznych, zawodowych, środowiskowych,
przyjęć okolicznościowych w tym: jubileuszy, urodzin, imienin, wesel, chrzcin, przyjęć komunijnych, bankietów, uroczystych obiadów
i kolacji, obiadów i kolacji firmowych, w tym zapewnianie obsługi
muzycznej, 43 usługi gastronomiczne, a w tym prowadzenie restauracji, pizzerii, kawiarni, kafeterii, bufetów, cukierni, lodziarni, herbaciarni, barów, stołówek, bistro, karczm, usługi cateringowe, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na cele: konferencyjne, szkoleniowe, organizowania jubileuszy, urodzin, imienin, wesel, chrzcin, przyjęć komunijnych,
bankietów, uroczystych obiadów i kolacji, obiadów i kolacji firmowych, usługi hotelarskie, usługi prowadzenia pensjonatów z pełnym
utrzymaniem, wyżywieniem lub bez i zakwaterowaniem, domów
wypoczynkowych z pełnym utrzymaniem, wyżywieniem lub bez
i zakwaterowaniem, hosteli z pełnym utrzymaniem, wyżywieniem
lub bez i zakwaterowaniem, domów turystycznych z pełnym utrzymaniem, wyżywieniem lub bez i zakwaterowaniem, schronisk z pełnym utrzymaniem, wyżywieniem lub bez i zakwaterowaniem, rezerwacja i wynajem pokojów, 44 prowadzenie domów opieki dla osób
w podeszłym wieku oraz ciężko chorych.
(111) 309926
(220) 2017 11 15
(210) 478989
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) PANFIL ADRIANA VERSADA, Gdynia, PL.
(540) BEAUTY AVENUE
(510), (511) 44 usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi,
usługi farbowania brwi, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi,
salony piękności, salony fryzjerskie, salony medycyny estetycznej,
usługi pielęgnacji stóp, zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji
urody, usługi pielęgnacji paznokci, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi przedłużania rzęs, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi terapeutyczne dla
twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, uzupełnienie włosów, odbudowa włosów, ścinanie
włosów, implantacja (wszczepianie) włosów.
(111) 309927
(220) 2017 11 15
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) SKOWROŃSKA DANIELA, Brzeziny, PL.
(540) Blueways
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy.

(210) 478998

(111) 309928
(151) 2018 05 16

(210) 479028

(220) 2017 11 15
(441) 2018 01 29
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(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) HUSSAR ENERGY DRINK VICTORY YOUR POWER BORN TO BE
STRONG
(540)

(531) 02.01.02, 02.01.21, 25.01.01, 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 32 napoje energetyczne.
(111) 309929
(220) 2017 11 17
(210) 479106
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, PL.
(540) idea4azoty
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.11
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, kongresów, zjazdów, konkursów o charakterze naukowym
z zakresu nowych produktów, technologii lub usług, 42 naukowe
i techniczne usługi, prowadzenie i nadzorowanie programów badawczych, szczególnie programów nakierowanych na rozwój nowych produktów, technologii lub usług, prowadzenie i nadzorowanie programów i prac badawczo-rozwojowych.
(111) 309930
(220) 2017 11 17
(210) 479137
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) MARCINKOWSKI VEL MARCINIAK TOMASZ VELMARK, Łódź, PL.
(540) ZLAMSCHEMATY.PL
(510), (511) 35 rozpowszechnianie informacji biznesowych online,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji
o działalności gospodarczej, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet w związku
ze szkoleniami, książkami i materiałami dydaktycznymi, 41 nauczanie, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], rozrywka, działalność kulturalna i sportowa, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych i rozrywkowych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci i młodzieży [rozrywka/edukacja].
(111) 309931
(220) 2017 11 17
(210) 479138
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) MARCINKOWSKI VEL MARCINIAK TOMASZ VELMARK, Łódź, PL.
(540) T0MASZMARCINK0WSKI.COM
(510), (511) 35 rozpowszechnianie informacji biznesowych online,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji
o działalności gospodarczej, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet w związku
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ze szkoleniami, książkami i materiałami dydaktycznymi, 41 nauczanie, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], rozrywka, działalność kulturalna i sportowa.

(111) 309932
(220) 2017 11 17
(210) 479144
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) HELICODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, produkty
medyczne.
(111) 309933
(220) 2017 11 17
(210) 479146
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) HELICOCOMPLEX
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, produkty
medyczne.
(111) 309934
(220) 2017 11 17
(210) 479149
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) MIGAŁA ROBERT ROBERT MIGAŁA ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWY PRODHURT-BIS, Starachowice, PL.
(540) Prodhurt-Bis
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 01.15.09
(510), (511) 40 barwienie, blacharstwo, budowanie maszyn na zamówienie, cięcie metalu, kowalstwo, kucie, laminowanie drewna, laminowanie metali, laminowanie płytek metalowych, lutowanie, lutowanie
twarde metali, montowanie produktów dla osób trzecich, obróbka
[kształtowanie] metalu, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka metali, obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [kucie],
obróbka metalu [tłoczenie], obróbka [obróbka mechaniczna] metalu,
obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, odlewanie kokilowe, piłowanie
drewna, piłowanie materiałów, polerowanie, polerowanie materiałami
ściernymi, polerowanie metali, polerowanie ścierne powierzchni metalowych, polerowanie stali nierdzewnej, powlekanie metalu [niemalarskie], spawanie, śrutowanie, stolarstwo [produkcja na zamówienie],
szlifowanie, szlifowanie powierzchni, tłoczenie metali, tłoczenie metalu, trasowanie laserem, usługi czyszczenia stali nierdzewnej, usługi
formowania na zamówienie, usługi polerowania, usługi polerowania
stali nierdzewnej, usługi produkcji i wykańczania metali, usługi spawalnicze, usługi stolarskie, usługi trasowania laserem, usługi w zakresie obróbki metalu, walcowanie, wiercenie w metalach, wykańczanie
metali, wykańczanie powierzchni artykułów metalowych.
(111) 309935
(220) 2017 11 19
(210) 479162
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) SALWA PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) SMART Salwa Modified Advanced Robotic Technique
(510), (511) 44 usługi w zakresie leczenia chirurgicznego.
(111) 309936
(220) 2017 11 19
(210) 479164
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) SALWA PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) SMART Prostatektomia
(510), (511) 44 usługi w zakresie leczenia chirurgicznego .
(111) 309937
(220) 2017 11 20
(210) 479192
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) SADOWSKI ADRIAN MONOFONICA, Rzeszów, PL.
(540) Monofonica
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(540)

(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 18.01.05, 27.05.01
(510), (511) 1 zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych, 9 płyty gramofonowe, stojaki na płyty winylowe, szafki gramofonowe jako szafki przystosowane do urządzeń elektrycznych,
pojemniki na płyty winylowe, ekspozytury płyt winylowych, segregatory na płyty winylowe, 35 sprzedaż i promocja dla osób trzecich
towarów takich jak: zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych, płyty gramofonowe, stojaki na płyty winylowe, szafki gramofonowe jako szafki przystosowane do urządzeń elektrycznych,
pojemniki na płyty winylowe, ekspozytury płyt winylowych, segregatory na płyty winylowe.
(111) 309938
(220) 2017 11 20
(210) 479194
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) seni care
(510), (511) 3 szampony, płyny do kąpieli, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne, lotiony do celów
kosmetycznych, emulsje do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, mleczka do mycia ciała, pianki oczyszczające do celów
kosmetycznych, kremy oczyszczające do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji ciała, balsamy do pielęgnacji ciała, maści do pielęgnacji ciała (nie medyczne), pomadki ochronne do ust (nie medyczne), olejki pielęgnacyjne do ciała (nie medyczne), myjki nasączane
detergentami do mycia ciała, 5 płyny do higieny intymnej, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru i/lub celulozy, jednorazowe
ręczniki wykonane z papieru.
(111) 309939
(220) 2017 11 20
(210) 479204
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) seni care inti +
(510), (511) 3 szampony, płyny do kąpieli, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne, lotiony do celów
kosmetycznych, emulsje do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, mleczka do mycia ciała, pianki oczyszczające do celów
kosmetycznych, kremy oczyszczające do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji ciała, balsamy do pielęgnacji ciała, maści do pielęgnacji ciała (niemedyczne), pomadki ochronne do ust (niemedyczne),
olejki pielęgnacyjne do ciała (niemedyczne), myjki nasączane detergentami do mycia ciała, 5 płyny do higieny intymnej, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru i/lub celulozy, jednorazowe ręczniki
wykonane z papieru.
(111) 309940
(220) 2017 11 20
(210) 479207
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) FR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) FR FABRYKA Reklamy
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna.
(111) 309941
(220) 2017 11 20
(210) 479216
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze, PL.
(540) KŁOS
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(540)

Kolor znaku: biały, żółty, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 05.07.02
(510), (511) 29 dżemy, galaretki owocowe, owoce kandyzowane, sałatki owocowe, 30 bułki, ciasta, chleb, gofry, krakersy, pieczywo imbirowe, lody spożywcze, galaretki owocowe, musy deserowe, placki, kawa, herbata, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie czekolady, słodycze, suchary, wyroby cukiernicze,
żywność na bazie mąki, 43 kawiarnie, bary szybkiej obsługi, bufety,
usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 309942
(220) 2017 11 20
(210) 479220
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) OCHMAN ŁUKASZ, OCHMAN MARCIN HONESTA SPÓŁKA
CYWILNA, Janowice, PL.
(540) Honesta
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
udzielanie kredytów, udzielanie pożyczek finansowych, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące zdrowia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia,
usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi.
(111) 309943
(220) 2017 11 21
(210) 479234
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Potrzanowo, PL.
(540) SENSEI
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, 35 usługi sprzedaży hurtowej nakryć głowy, usługi sprzedaży detalicznej nakryć głowy, usługi sprzedaży hurtowej obuwia,
usługi sprzedaży detalicznej obuwia, usługi sprzedaży hurtowej
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej artykułów sportowych i sprzętu sportowego, usługi sprzedaży
detalicznej artykułów sportowych i sprzętu sportowego.
(111) 309944
(220) 2017 11 21
(210) 479254
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) SMARTWAG
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 wagi.

(510), (511) 9 cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki
elektryczne, karkasy dla cewek elektrycznych, transformatory elektryczne, druty magnetyczne, drut miedziany izolowany, taśmy magnetyczne, przekaźniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], konwertery elektryczne, konwertery energii elektrycznej,
konwertery prądu stałego, konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, przewody elektryczne, wzmacniacze, 37 eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, 42 opracowywanie projektów technicznych.

(111) 309946
(220) 2017 11 21
(210) 479263
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) FERYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Iłowa, PL.
(540) FERYSTER
(540)

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 9 cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, karkasy dla cewek elektrycznych, transformatory
elektryczne, druty magnetyczne, drut miedziany izolowany, taśmy
magnetyczne, przekaźniki elektryczne, przemienniki, inwertory
[elektryczność], konwertery elektryczne, konwertery energii elektrycznej, konwertery prądu stałego, konwertery prądu stałego/prądu
zmiennego, przewody elektryczne, wzmacniacze, cewki elektryczne,
37 eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 42 opracowywanie projektów technicznych.
(111) 309947
(220) 2017 11 21
(210) 479268
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) FERYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Iłowa, PL.
(540) FERYSTER
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki
elektryczne, karkasy dla cewek elektrycznych, transformatory elektryczne, druty magnetyczne, drut miedziany izolowany, taśmy magnetyczne, przekaźniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], konwertery elektryczne, konwertery energii elektrycznej,
konwertery prądu stałego, konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, przewody elektryczne, wzmacniacze, 37 eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, 42 opracowywanie projektów technicznych.
(111) 309948
(220) 2017 11 22
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) MIZGIER TOMASZ FERMY DROBIU MIZGIER,
Marianowo Brodowskie, PL.
(540) Nioska Radoska
(540)

(111) 309945
(220) 2017 11 21
(210) 479260
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) FERYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Iłowa, PL.
(540) FERYSTER
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.02.01, 29.01.13
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Kolor znaku: biały, jasnozielony, zielony, żółty
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja, jaja ptasie i produkty z jaj.

(210) 479276
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(111) 309949
(220) 2017 11 22
(210) 479277
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) OBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Wielkopolski, PL.
(540) obud INVEST
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w handlu
mieszkaniami, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, instalowanie materiałów izolacyjnych
w budynkach, na dachu i w konstrukcjach, usługi w zakresie remontów
budynków, nadzór budowlany, instalacja urządzeń sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, i wentylacyjnych, budowa dróg i placów,
39 transport samochodowy, spedycja, składowanie towarów.
(111) 309950
(220) 2017 11 22
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KSIĄŻEK PRZEMYSŁAW, Wadowice, PL.
(540) PIH POLSKI INSTYTUT HIPNOTERAPII
(540)

(210) 479278

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi instytutów edukacyjnych.
(111) 309951
(220) 2018 01 15
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) RYGIEL DAMIAN, Jarosław, PL.
(540) KRAULO
(540)

(210) 481121

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, elastyczne torby na odzież, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui
na karty kredytowe, etui na karty kredytowe (portfele), etui na karty
kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], kije trekkingowe, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby
podróżne, parasole [parasole przeciwsłoneczne], parasole plażowe,
plecaki, plecaki [małe], plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, portfele,
portfele na nadgarstek, portmonetki, portmonetki wielofunkcyjne,
sakiewki ściągane na sznurek, przeciwsłoneczne parasole, saszetki
biodrowe, saszetki męskie, stylowe torebki, szkolne (torby-), torby,
szkolne (tornistry-), torby biwakowe, torby lekkoatletyczne, torby
gimnastyczne, torby na buty, torby na odzież sportową, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby plażowe,
torby podręczne na odzież sportową, torby podróżne, torby podróżne na buty, torby podróżne na kółkach, torby podróżne o małej objętości, torby podróżne [podręczne], torby przenośne, torby sportowe,
torby turystyczne, torby uniwersalne, torby wodoodporne, torebki
do noszenia przy pasku, tornistry szkolne, torebki, portmonetki
i portfele, walizeczki, walizki, worki ze sznurkiem, worki podróżne,
worki, sakiewki, sportowe torby, uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby sportowe na kółkach, duże, lekkie torby sportowe
do noszenia na nadgarstku, 24 bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, ręczniki kąpielowe, ręczniki [duże, kąpielowe], tekstylne artykuły
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kąpielowe, duże ręczniki kąpielowe, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), ręczniki, ręczniki plażowe, duże ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, ręczniki tekstylne do suszenia włosów, prześcieradła kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki
z kapturem, śpiwory, tekstylne ręczniki do ćwiczeń, tekstylne ręczniki do twarzy, torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], ręczniki frotte, koce wełniane, koce jedwabne, koce na kanapę, 25 bluzy
sportowe, kurtki bluzy, bluzy polarowe, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, spodnie sportowe, spodnie dresowe, spodenki kąpielowe, spodenki, okrycia zakładane na kostiumy
kąpielowe, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki dla
dzieci, koszulki bez rękawów, funkcjonalne koszulki termoaktywne,
koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, buty do kąpieli, buty sportowe, buty do wody, buty nieprzemakalne, czapki sportowe, czapki
wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czepki damskie,
dziecinne, czepki do waterpolo, czepki kąpielowe, długie kurtki, dresy wiatroszczelne, kamizelki z polaru, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet,
kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe dla
mężczyzn, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, koszulki z nadrukami, krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne kurtki do pasa,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki [odzież], kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki
puchowe, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, legginsy,
kurtki z dzianiny polarowej, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie plażowe,
obuwie sportowe, ocieplacze, odzież do biegania, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież sportowa, okrycia kąpielowe,
płaszcze sportowe, płaszcze kąpielowe, polary, podkoszulki sportowe, sandały i buty plażowe, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki
antypoślizgowe, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki
dla sportowców, skarpetki męskie, skarpetki przeciwpotne, skarpetki
sportowe, skarpetki wchłaniające pot, skarpety do kostek, skarpety
sportowe, skarpety termoaktywne, skarpety wewnętrzne do obuwia
[stopki], spodenki, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, staniki sportowe, stroje dla sędziów sportowych, stroje plażowe, stroje
sportowe, szaliki, szlafroki, szorty, szorty kąpielowe, szorty sportowe,
szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, tenisówki [obuwie],
termoaktywne nakrycia głowy, wiatrówki, opaski przeciwpotne,
opaski na głowę, opaski przeciwpotne na nadgarstek, opaski przeciwpotne na głowę, bikini, bokserki, buty płócienne, chusty plażowe, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, espadryle, japonki, zori
[japońskie klapki], odzież treningowa, znaczniki treningowe, buty
treningowe [obuwie sportowe], odzież triatlonowa, funkcjonalne
spodnie termoaktywne, stroje kąpielowe monikini, szorty uciskowe
[sliding shorts], buty wodoodporne, spodnie do ćwiczeń fizycznych,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 41 usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne
związane z odżywianiem, usługi edukacyjne związane z wodą, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne
w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane ze sportem, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie
sportu, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, nauczanie pływania, nauka pływania, szkolenia nauczycieli pływania, usługi trenerskie, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi tre-
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nerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], treningi zdrowotne
i treningi fitness, trening rozwoju osobistego, trening umiejętności
zawodowych, trening osobisty [szkolenie], nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi treningowe
siłowe i poprawiające kondycję, usługi siłowni związane z treningiem
siłowym, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym
za pośrednictwem strony internetowej online, sport i fitness, nauka
aerial fitness, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów zdrowia [fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki
sportowej, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, usługi nauki na odległość świadczone online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, prowadzenie zajęć fitness.

(111) 309952
(220) 2017 11 22
(210) 479281
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) BICZAK ARTUR, BICZAK PIOTR ART AND PLAY SPÓŁKA
CYWILNA, Latchorzew, PL.
(540) KULOLABIRYNT
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, czerwony, niebieski, biały,
szary
(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki.
(111) 309953
(220) 2017 11 22
(210) 479282
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) CHOLISPAR
(510), (511) 5 preparat wspomagający funkcjonowanie wątroby.
(111) 309954
(220) 2017 11 22
(210) 479284
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) OMEGANERV
(510), (511) 5 preparat na poprawę koncentracji, pamięci i procesów
uczenia się.
(111) 309955
(220) 2017 11 22
(210) 479285
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) MIORESTIN
(510), (511) 5 preparat wspomagający funkcjonowanie mięśni.
(111) 309956
(220) 2017 11 22
(210) 479288
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) MIZGIER TOMASZ FERMY DROBIU MIZGIER, Marianowo
Brodowskie, PL.
(540) NIOSKA RADOSKA
(510), (511) 29 jaja, jaja ptasie i produkty z jaj.
(111) 309957
(220) 2017 11 22
(210) 479292
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków, PL.
(540) lava
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(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki,
pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach.

(111) 309958
(220) 2017 11 22
(210) 479293
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków, PL.
(540) norto
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki,
pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach.
(111) 309959
(220) 2017 11 22
(210) 479294
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków, PL.
(540) elizabet canard
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki,
pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach.
(111) 309960
(220) 2017 11 22
(210) 479296
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków, PL.
(540) fronero
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, kopertówki, kosmetyczki,
kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, parasole, parasolki, plecaki,
pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, skórzane
walizki podróżne, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki damskie,
torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach, walizeczki, walizki.
(111) 309961
(220) 2017 11 22
(210) 479302
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) EKPO OFERTA DLA PRZEMYSŁU
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia do frezowania, maszyny do toczenia, noże
tokarskie do obrabiarek do metalu, frezarko-wiertarki, łożyska i tuleje jako części maszyn, stoły do maszyn, brzeszczoty do pił maszynowych, lutownice przemysłowe, narzędzia pneumatyczne, ściernice
jako maszyny, szlifierki, pompy hydrauliczne, filtry oleju jako części
maszyn, silniki hydrauliczne, akumulatory hydrauliczne, siłowniki
hydrauliczne, chłodnice oleju do silników, alternatory elektryczne,
bębny jako części maszyn, brzeszczoty pił jako części maszyn, chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części
hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy jako części maszyn, czółenka jako części maszyn, dławnice jako części maszyn, drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki 3D,
dźwigi, dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych,
elektryczne urządzenia do spawania, etykieciarki, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza do silników, formy jako części maszyn,
frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki
kondensacyjne jako części maszyn, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silników, głowice wiertarskie
jako części maszyn, gwinciarki do gwintów wewnętrznych, imaki
do narzędzi do obrabiarek, koła maszyn, koła szlifierskie jako części
maszyn, korby jako części maszyn, krążki jako części maszyn, łańcu-
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chy do podnośników jako części maszyn, łańcuchy napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska
z automatycznym smarowaniem, maszynowe koła zamachowe,
maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do grawerowania,
maszyny do gwintowania, maszyny do mieszania, maszyny do mycia
ciśnieniowego, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy,
maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny
do wysysania powietrza, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, maszyny na sprężone powietrze, maszyny ssące do celów
przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp,
miechy będące częściami maszyn, młotki jako części maszyn, młoty
dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice, noże jako części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, obrabiarki, obudowy
jako części maszyn, obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odtłuszczacze, okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych,
ostrza jako części maszyn, paski klinowe do silników, pasy do maszyn,
pasy do podnośników, piły jako maszyny, piły o napędzie innym niż
ręczny, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, podnośniki pneumatyczne, polerki elektryczne, pompy, pompy
smarownicze, prasy, prowadnice do maszyn, przeciągarki do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki jako obrabiarki, przeguby uniwersalne, przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki
momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, reduktory
ciśnienia jako części maszyn, regulatory jako części maszyn, regulatory ciśnienia jako części maszyn, regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty jako maszyny,
rozdrabniacze do celów przemysłowych, smarownice jako części maszyn, sprężyny jako części maszyn, sprzęgła wałów jako części maszyn, sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stoły do pił jako części maszyn, tokarki,
uchwyty jako części maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn,
uchwyty wiertarskie jako części maszyn, urządzenia podnośnikowe,
wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki jako części maszyn,
zawory jako części silników, zawory jako części maszyn, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, zawory klapowe jako części maszyn,
zbiorniki wyrównawcze jako części maszyn, 8 narzędzia skrawające
jako narzędzia ręczne, wiertła, imadła, brzeszczoty do pił ręcznych,
szczypce, kombinerki, dłuta, dłuta wklęsłe jako narzędzia ręczne, dobijaki do gwoździ, dziurkacze numerujące, dziurkacze rewolwerowe
jako narzędzia ręczne, dźwignie, ekspandery jako narzędzia ręczne,
frezy jako narzędzia ręczne, grzechotki jako narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzie ręczne, gwintownice ramkowe pierścieniowe,
igły grawerskie, imadła stołowe jako przyrządy ręczne, kadzie odlewnicze jako narzędzia ręczne, kątowniki jako narzędzia, kielnie, obsługiwane ręcznie klucze, kopaczki jako narzędzia ręczne, kopyta szewskie jako narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, kurki jako
narzędzia ręczne, lewarki uruchamiane ręcznie, łomy, łopatki jako
narzędzia, łopaty jako narzędzia, młotki drewniane, młotki murarskie, młotki nitownicze jako narzędzia, dwuręczne młoty kowalskie,
napinacze drutu i taśm metalowych jako narzędzia ręczne, narzędzia
do wyciągania gwoździ, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym,
narzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze obsługiwane ręcznie, narzędzia
rytownicze jako narzędzia ręczne, narzędzia ścierne jako przyrządy
ręczne, nitownice ręczne, noże, noże ceramiczne, noże kowalskie,
noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze,
nożyczki, obcinaki do rur jako narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie
piły wyrzynarki, obudowy do pił ręcznych, oplatarki jako narzędzia
ręczne, oprawki do rozwiertaków, oprawki do wierteł jako narzędzia
ręczne, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos, kilofy, ostrza jako
narzędzia ręczne, ostrza nożyc, ostrzałki, pasy na narzędzia, pilniki
igłowe, pilśniarki jako narzędzia ręczne, piły jako narzędzia ręczne,
piły kabłąkowe, pincety, pistolety jako narzędzia ręczne, pistolety
do uszczelniania, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pompki ręczne, przebijaki jako narzędzia, przecinaki jako narzędzia ręczne, przedłużacze do korb do gwintowników, przycinarki
do rur, przyrządy do cięcia rur, przyrządy do ostrzenia, przyrządy
do ostrzenia ostrzy, przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, punk-

Nr 9/2018

taki jako narzędzia ręczne, rączki do narzędzi ręcznych, rękojeści
noży, rozwiertaki, scyzoryki, sekatory, sierpaki, skrobaki, skrzynki
uciosowe jako narzędzia, szczypce płaskie, kleszcze jako narzędzia
ręczne, szmerglowe tarcze ścierne, szpachle, szpachle do mieszania
farb, szpadle jako narzędzia, śrubokręty, nieelektryczne, świdry, tarcze szlifierskie jako narzędzia ręczne, tarniki jako narzędzia ręczne,
tłuczki jako narzędzia ręczne, toporki, ubijaki do gruntu jako narzędzia, uchwyty do osełek, uchwyty do pił, wiertarki ręczne piersiowe,
wiertła do drążenia jako części narzędzi ręcznych, wybijaki, ręczne
wyciągarki przewodów, wytłaczarki jako narzędzia ręczne, zaciski
ciesielskie i bednarskie, żelazka, diamenty szklarskie.

(111) 309962
(220) 2017 11 22
(210) 479310
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 27
(732) EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) EKPO
(510), (511) 7 narzędzia do frezowania, maszyny do toczenia, noże
tokarskie do obrabiarek do metalu, frezarko-wiertarki, łożyska i tuleje jako części maszyn, stoły do maszyn, brzeszczoty do pił maszynowych, lutownice przemysłowe, narzędzia pneumatyczne, ściernice
jako maszyny, szlifierki, pompy hydrauliczne, filtry oleju jako części
maszyn, silniki hydrauliczne, akumulatory hydrauliczne, siłowniki
hydrauliczne, chłodnice oleju do silników, alternatory elektryczne,
bębny jako części maszyn, brzeszczoty pił jako części maszyn, chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części
hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy jako części maszyn, czółenka jako części maszyn, dławnice jako części maszyn, drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki 3D,
dźwigi, dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych,
elektryczne urządzenia do spawania, etykieciarki, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza do silników, formy jako części maszyn,
frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki
kondensacyjne jako części maszyn, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silników, głowice wiertarskie
jako części maszyn, gwinciarki do gwintów wewnętrznych, imaki
do narzędzi do obrabiarek, koła maszyn, koła szlifierskie jako części
maszyn, korby jako części maszyn, krążki jako części maszyn, łańcuchy do podnośników jako części maszyn, łańcuchy napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska
z automatycznym smarowaniem, maszynowe koła zamachowe,
maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do grawerowania,
maszyny do gwintowania, maszyny do mieszania, maszyny do mycia
ciśnieniowego, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy,
maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny
do wysysania powietrza, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, maszyny na sprężone powietrze, maszyny ssące do celów
przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp,
miechy będące częściami maszyn, młotki jako części maszyn, młoty
dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice, noże jako części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, obrabiarki, obudowy
jako części maszyn, obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odtłuszczacze, okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych,
ostrza jako części maszyn, paski klinowe do silników, pasy do maszyn,
pasy do podnośników, piły jako maszyny, piły o napędzie innym niż
ręczny, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, podnośniki pneumatyczne, polerki elektryczne, pompy, pompy
smarownicze, prasy, prowadnice do maszyn, przeciągarki do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki jako obrabiarki, przeguby uniwersalne, przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki
momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, reduktory
ciśnienia jako części maszyn, regulatory jako części maszyn, regulatory ciśnienia jako części maszyn, regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty jako maszyny,
rozdrabniacze do celów przemysłowych, smarownice jako części maszyn, sprężyny jako części maszyn, sprzęgła wałów jako części maszyn, sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, sterowniki pneuma-
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tyczne do silników i maszyn, stoły do pił jako części maszyn, tokarki,
uchwyty jako części maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn,
uchwyty wiertarskie jako części maszyn, urządzenia podnośnikowe,
wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki jako części maszyn,
zawory jako części silników, zawory jako części maszyn, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, zawory klapowe jako części maszyn,
zbiorniki wyrównawcze jako części maszyn, 8 narzędzia skrawające
jako narzędzia ręczne, wiertła, imadła, brzeszczoty do pił ręcznych,
szczypce, kombinerki, dłuta, dłuta wklęsłe jako narzędzia ręczne, dobijaki do gwoździ, dziurkacze numerujące, dziurkacze rewolwerowe
jako narzędzia ręczne, dźwignie, ekspandery jako narzędzia ręczne,
frezy jako narzędzia ręczne, grzechotki jako narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzie ręczne, gwintownice ramkowe pierścieniowe,
igły grawerskie, imadła stołowe jako przyrządy ręczne, kadzie odlewnicze jako narzędzia ręczne, kątowniki jako narzędzia, kielnie, obsługiwane ręcznie klucze, kopaczki jako narzędzia ręczne, kopyta szewskie jako narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, kurki jako
narzędzia ręczne, lewarki uruchamiane ręcznie, łomy, łopatki jako
narzędzia, łopaty jako narzędzia, młotki drewniane, młotki murarskie, młotki nitownicze jako narzędzia, dwuręczne młoty kowalskie,
napinacze drutu i taśm metalowych jako narzędzia ręczne, narzędzia
do wyciągania gwoździ, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym,
narzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze obsługiwane ręcznie, narzędzia
rytownicze jako narzędzia ręczne, narzędzia ścierne jako przyrządy
ręczne, nitownice ręczne, noże, noże ceramiczne, noże kowalskie,
noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze,
nożyczki, obcinaki do rur jako narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie
piły wyrzynarki, obudowy do pił ręcznych, oplatarki jako narzędzia
ręczne, oprawki do rozwiertaków, oprawki do wierteł jako narzędzia
ręczne, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos, kilofy, ostrza jako
narzędzia ręczne, ostrza nożyc, ostrzałki, pasy na narzędzia, pilniki
igłowe, pilśniarki jako narzędzia ręczne, piły jako narzędzia ręczne,
piły kabłąkowe, pincety, pistolety jako narzędzia ręczne, pistolety
do uszczelniania, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pompki ręczne, przebijaki jako narzędzia, przecinaki jako narzędzia ręczne, przedłużacze do korb do gwintowników, przycinarki
do rur, przyrządy do cięcia rur, przyrządy do ostrzenia, przyrządy
do ostrzenia ostrzy, przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, punktaki jako narzędzia ręczne, rączki do narzędzi ręcznych, rękojeści
noży, rozwiertaki, scyzoryki, sekatory, sierpaki, skrobaki, skrzynki
uciosowe jako narzędzia, szczypce płaskie, kleszcze jako narzędzia
ręczne, szmerglowe tarcze ścierne, szpachle, szpachle do mieszania
farb, szpadle jako narzędzia, śrubokręty, nieelektryczne, świdry, tarcze szlifierskie jako narzędzia ręczne, tarniki jako narzędzia ręczne,
tłuczki jako narzędzia ręczne, toporki, ubijaki do gruntu jako narzędzia, uchwyty do osełek, uchwyty do pił, wiertarki ręczne piersiowe,
wiertła do drążenia jako części narzędzi ręcznych, wybijaki, ręczne
wyciągarki przewodów, wytłaczarki jako narzędzia ręczne, zaciski
ciesielskie i bednarskie, żelazka, diamenty szklarskie.

(111) 309963
(220) 2017 11 23
(210) 479321
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda Juicy Jelly Mask
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
balsamy do ust.
(111) 309964
(220) 2017 11 23
(210) 479322
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) N.V. NUTRICIA, Zoetermeer, NL.
(540) BEBIPROGRAM
(510), (511) 41 zapewnianie szkoleń i informacji z dziedziny prekoncepcji, ciąży, narodzin, macierzyństwa, pielęgnacji dziecka, opieki nad
dzieckiem i odżywiania dla rodziców, matek i przyszłych rodziców,
także za pośrednictwem połączeń online, 44 usługi doradztwa i informacji z dziedziny prekoncepcji, ciąży, narodzin, macierzyństwa, pielęgnacji dziecka, opieki nad dzieckiem i odżywiania dla rodziców, matek
i przyszłych rodziców, także za pośrednictwem połączeń online.
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(111) 309965
(220) 2017 11 23
(210) 479343
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) WIEŁA PIOTR, Poznań, PL.
(540) STODOŁA WĄSOWO
(510), (511) 41 imprezy rozrywkowe i kulturalne, 43 udostępnianie
obiektów na uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (katering).
(111) 309966
(220) 2017 11 23
(210) 479354
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) TENDI
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 pudełka kartonowe, 20 wiszące półki, 24 moskitiery,
28 namioty zabawkowe.
(111) 309967
(220) 2017 09 29
(210) 477051
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 11
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POZYTYWKA
(510), (511) 35 usługi reklamy i promocji, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych, fabularnych, seriali, widowisk,
audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i obrazu, obsługa przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwienie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługa telekomunikacyjna
polegająca na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i 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, 41 organizacja rozrywki i nauczania,
organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z udziałem ekspertów i interaktywnym udziałem widzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, zabaw, zawodów, seansów filmowych,
spektakli teatralnych, dostarczanie informacji, rozrywki oraz usług
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych
nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach telewizyjnych, gry komputerowe dostępne on-line, obsługa organizacyjna produkcji telewizyjnej
i filmowej .
(111) 309968
(220) 2017 09 29
(210) 477050
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 11
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POZYTYWKI
(510), (511) 35 usługi reklamy i promocji, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych, fabularnych, seriali, widowisk,
audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i obrazu, obsługa przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, przekazu satelitarnego,
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naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwienie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługa telekomunikacyjna
polegająca na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i 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, 41 organizacja rozrywki i nauczania,
organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z udziałem ekspertów i interaktywnym udziałem widzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, zabaw, zawodów, seansów filmowych,
spektakli teatralnych, dostarczanie informacji, rozrywki oraz usług
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych
nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach telewizyjnych, gry komputerowe dostępne on-line, obsługa organizacyjna produkcji telewizyjnej
i filmowej.

(111) 309969
(220) 2017 09 29
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) dzień dobry tvn Pozytywki
(540)

(210) 477049
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(540)

Kolor znaku: biały, zielony, żółty
(531) 01.03.01, 01.03.13, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetwory do zup jarzynowych,
mieszanki warzywne, przeciery warzywne, warzywa w słoikach, warzywa w puszkach, owoce w słoikach, owoce w puszkach, przetwory
warzywne, dżemy, marmolady, powidła, konfitury, przeciery owocowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, grzyby konserwowane,
kompoty owocowe, koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy,
konserwy warzywne, marmolada.
(111) 309971
(220) 2017 11 23
(210) 479365
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 27
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) ACTIV SPORTINA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje
niegazowane, syropy, soki owocowe, wody gazowane, wody niegazowane, napoje izotoniczne, napoje funkcjonalne na bazie wody,
napoje wzbogacone witaminami, woda wzbogacona witaminami,
napoje energetyzujące.
(111) 309972
(220) 2017 11 23
(210) 479368
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) WOŁOSZUK ANNA, KUNECKA JULIA, KOROBCZAK PIOTR
VERO STILO LEATHER CENTRO SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) Mazzini
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12
(510), (511) 35 usługi reklamy i promocji, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych, fabularnych, seriali, widowisk,
audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i obrazu, obsługa przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwienie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługa telekomunikacyjna
polegająca na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i 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, 41 organizacja rozrywki i nauczania,
organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z udziałem ekspertów i interaktywnym udziałem widzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, zabaw, zawodów, seansów filmowych,
spektakli teatralnych, dostarczanie informacji, rozrywki oraz usług
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych
nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach telewizyjnych, gry komputerowe dostępne on-line, obsługa organizacyjna produkcji telewizyjnej
i filmowej.
(111) 309970
(220) 2017 11 23
(210) 479364
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Słoneczny ogród

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, teczki, małe damskie torebki bez rączki, małe
torby dla mężczyzn, plecaki, portfele, stylowe torebki, torby i portfele skórzane, torebki damskie, torebki na ramię, torebki wieczorowe,
torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane
ze skóry.
(111) 309973
(220) 2017 11 24
(210) 479370
(151) 2018 05 18
(441) 2018 01 15
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) Śniadaniowa
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, margaryny, masło roślinne, oleje jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych.
(111) 309974
(220) 2017 11 24
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) UNION PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowa Wola, PL.
(540) ROTINGER

(210) 479373

Nr 9/2018
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 18.01.21, 26.01.01, 26.01.20, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, części hamulcowe do pojazdów, części hamulcowe do samochodów, tarcze
hamulcowe do pojazdów, bębny hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, okładziny
hamulcowe do pojazdów.
(111) 309975
(220) 2017 11 24
(210) 479376
(151) 2018 05 18
(441) 2018 01 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA-INORGANIC
ACTIVITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) adminora
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, audyt
działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyty finansowe,
doradztwo biznesowe, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo
podatkowe [rachunkowość], księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, przygotowanie listy płac, rachunkowość,
księgowość i audyt, sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie listy płac, sporządzanie sprawozdań finansowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 36 administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami .
(111) 309976
(220) 2017 11 24
(210) 479378
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) 3SPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) HARTIKA
(510), (511) 17 panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne, kompozyty z tworzyw sztucznych po recyklingu, 19 deski
podłogowe, deski z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
elementy budowlane z imitacji drewna, prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu, deski budowlane
wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, ogrodzenia niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, pergole niemetalowe, niemetalowe
wiaty do przechowywania, garaże prefabrykowane, nie z metalu,
domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, profile
niemetalowe do budownictwa, profile panelowe z materiałów niemetalowych, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe panele
ścienne, granulat WPC do produkcji materiałów i konstrukcji budowlanych niemetalowych, panele okładzinowe niemetalowe, 20 meble
ogrodowe, ławki.
(111) 309977
(220) 2017 11 24
(210) 479384
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 15
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
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(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 19.03.03, 19.03.05, 19.03.25
(510), (511) 29 kiełbasy, mięso i wędliny, przekąski na bazie mięsa,
przetworzone produkty mięsne.
(111) 309978
(220) 2017 11 24
(210) 479396
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) ZACHODNIA KORPORACJA FINANSOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn nad Odrą, PL.
(540) BB Capital Group
(540)

Kolor znaku: beżowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 309979
(220) 2017 11 24
(210) 479399
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) KULBIKOWSKI SEBASTIAN, Gdynia, PL.
(540) SWEDERM BRONZING STONE
(510), (511) 3 kosmetyki do samoopalania, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki, eyelinery [kosmetyki], pianki [kosmetyki], toniki
[kosmetyki], kosmetyki kolorowe, korektory [kosmetyki], kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki upiększające, olejki
mineralne [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], preparaty samoopalające [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy
tonizujące [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do włosów, żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do ust,
balsamy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki],
kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające pantenol,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki koloryzujące do skóry, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, produkty powlekające usta [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki
do makijażu skóry, peelingi do twarzy [kosmetyki], zmywacze do paznokci [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], maseczki do skóry
[kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek,
kosmetyki do użytku osobistego, toniki do twarzy [kosmetyki], balsamy do opalania [kosmetyki], kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kremy do twarzy [kosmetyki], olejki do opalania
[kosmetyki], kosmetyki do makijażu twarzy, pudry w kamieniu [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki w gotowych
zestawach, podkłady do paznokci [kosmetyki], kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, mleczka do opalania [kosmetyki], kosmetyki w postaci
kremów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji
urody, płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki do makijażu do kompaktów, płyny do mycia
twarzy [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki],
nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowania
na skórę, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki],
płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy
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[kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci cieni do powiek, perfumowane kosmetyki w aerozolu
do ciała, wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], puder
w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], maseczki zwężające poty
stosowane jako kosmetyki, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki], inne
niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, puder do makijażu, puder do twarzy, puder
sypki do twarzy, puder sypki do makijażu, puder w kremie do twarzy,
prasowany puder do twarzy, nieleczniczy puder do twarzy, puder
do twarzy w postaci bibułek z pudrem, biały puder kosmetyczny
do twarzy, tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, sztuczne rzęsy,
pudry brązujące, 5 emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze,
farmaceutyczne balsamy do ust, farmaceutyczne płyny do skóry, glina
do leczenia chorób skóry, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy na odciski i nagniotki, kremy do rąk do celów medycznych, lecznicze suche szampony,
lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, medyczne korekcyjne pudry, woda utleniona do celów medycznych, 21 pojemniki
na kosmetyki, puderniczki [pojemniczki], puderniczki [puste], kosmetyczne puderniczki [kompakty], aplikatory do makijażu, aplikatory
do kosmetyków, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], aplikatory do nakładania makijażu na oczy,
aplikatory kosmetyczne, atomizery do perfum, atomizery do perfum
[puste], butelki dla podróżnych, buteleczki, butelki szklane [pojemniki], butelki z tworzyw sztucznych, butelki z plastiku, butelki ze szkła,
dozowniki chusteczek do twarzy, dozowniki kremów do pielęgnacji
skóry, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki mydła do rąk, pędzle kosmetyczne, pędzle do farbowania
włosów, gąbki kosmetyczne, gąbki do ciała, gąbki roślinne [luffa], gąbki do szorowania, gąbki do kąpieli, gąbki do makijażu, gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, gąbki do nakładania pudru
na ciało, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów
kosmetycznych, 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, organizowanie, przygotowywanie, obsługa i prowadzenie wszelkiego rodzaju wystaw i pokazów
kosmetyków, organizowanie konkursów makijażu.

(111) 309980
(220) 2017 11 26
(210) 479422
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) SMYK RAFAŁ SMYKBUD GENERALNE WYKONAWSTWO,
Piastów, PL.
(540) SMYKBUD RAFAŁ SMYK GENERALNE WYKONAWSTWO
(540)

Kolor znaku: szary, biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 309981
(220) 2017 11 26
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) SMYK BEATA, Piastów, PL.
(540) DOBRY KLIMAT
(540)

Nr 9/2018

(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego.

(111) 309982
(220) 2017 11 27
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) REICH DARIUSZ MARIAN, Gdańsk, PL.
(540) VIOLA Twój modny wybór
(540)

(210) 479433

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 309983
(220) 2017 11 27
(210) 479435
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) Smakowita
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, brązowy
(531) 08.01.04, 08.01.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 margaryna, tłuszcze jadalne.
(111) 309984
(220) 2017 11 27
(210) 479436
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) HC CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HC CENTER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia sterujące oświetleniem, urządzenia
do zdalnego sterowania oświetleniem.
(111) 309985
(220) 2017 11 27
(210) 479439
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) HYDROPARTS K. CHLABICZ SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.
(540) H HYDROPARTS
(540)

(210) 479423

Kolor znaku: żółty, biały, niebieski
(531) 01.03.02, 01.03.10, 01.03.13, 01.15.17, 27.05.01, 29.01.13

(531) 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, przenośne struktury metalowe,
konstrukcje stalowe [budownictwo], kosze metalowe, 7 betoniarki,
brony, kosiarki, kultywatory [maszyny], maszyny rolnicze, młynki
do mielenia mąki [maszyny], narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie
ręcznym, świdry wiertnicze [części maszyn], zamiatarki drogowe [samojezdne], 12 betoniarki [samochody] samochody, podwozia pojazdów, przyczepy [pojazdy].
(111) 309986
(151) 2018 05 11

(220) 2017 11 27
(441) 2018 01 22

(210) 479442

Nr 9/2018
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(732) BRZANA ŁUKASZ, Lublin, PL.
(540) ŁB Tłumaczenia/Übersetzungen
(540)
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(732) ARTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin, PL.
(540) HELIOS
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnopomarańczowy
(531) 29.01.12, 01.15.05, 01.15.09, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel brunatny, kamienny, drzewny, brykiet drzewny,
węglowy.
Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, czarny, biały, czerwony
(531) 02.07.23, 21.01.14, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.15
(510), (511) 41 tłumaczenia, usługi tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia językowe pisemne,
tłumaczenia językowe symultaniczne, tłumaczenia przysięgłe, usługi
w zakresie oświaty (nauczanie), nauczanie indywidualne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, kursy językowe, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, kursy korespondencyjne, redagowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów pisanych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
i redagowanie książek.
(111) 309987
(220) 2017 11 27
(210) 479444
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) EMIR 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Kraków, PL.
(540) F
(540)

(531) 24.09.03, 25.01.05, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacje hotelowe, usługi restauracji hotelowych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(111) 309988
(220) 2017 11 27
(210) 479450
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) GORGOŃ BŁAŻEJ JACEK, Częstochowa, PL.
(540) Estetic House
(510), (511) 44 fryzjerstwo, manicure, masaż, salony piękności, tatuowanie, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego, chirurgia plastyczna.
(111) 309989
(220) 2017 11 28
(210) 479475
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 15
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) maxicortan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 309990
(151) 2018 05 07

(220) 2017 11 28
(441) 2018 01 15

(210) 479501

(111) 309991
(220) 2017 11 28
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) TOPPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stajkowo, PL.
(540) TRAWIATA
(540)

(210) 479503

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych, ziarno do żywienia zwierząt.
(111) 309992
(220) 2017 11 28
(210) 479505
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hannover, DE.
(540) CIOSANE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w procesie tłoczenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe przetworzone, orzechy ziemne,
preparowane orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe i migdały przetworzone, suszone, prażone, pieczone, solone i/
lub przyprawione, przekąski na bazie orzechów, orzechy prażone,
orzechy preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki
ziemne, powlekane orzechy nerkowca, powlekane orzechy laskowe,
powlekane orzechy pistacjowe, mieszanki orzechów (do chrupania),
suszone owoce, przekąski na bazie owoców, 30 przekąski zbożowe,
przekąski ryżowe, przekąski na bazie pszenicy, przekąski kukurydziane, krakersy solone, słone paluszki, słone precle, przekąski w formie
precli, orzechy w polewie jako wyroby cukiernicze.
(111) 309993
(220) 2017 11 28
(210) 479506
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hannover, DE.
(540) CIOSANE
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w procesie tłoczenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe przetworzone, orzechy ziemne,
preparowane orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe i migdały przetworzone, suszone, prażone, pieczone, solone i/
lub przyprawione, przekąski na bazie orzechów, orzechy prażone,
orzechy preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki
ziemne, powlekane orzechy nerkowca, powlekane orzechy laskowe,
powlekane orzechy pistacjowe, mieszanki orzechów (do chrupania),
suszone owoce, przekąski na bazie owoców, 30 przekąski zbożowe,
przekąski ryżowe, przekąski na bazie pszenicy, przekąski kukurydziane, krakersy solone, słone paluszki, słone precle, przekąski w formie
precli, orzechy w polewie jako wyroby cukiernicze.
(111) 309994
(220) 2017 11 28
(210) 479512
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) Ursapharm Arzneimittel GmbH, Saarbrücken, DE.
(540) hysan CARE
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, z wyłączeniem produktów do celów okulistycznych, kapsułki, krople i tabletki
do celów leczniczych, z wyłączeniem produktów do celów okulistycznych, preparaty do nosa, spraye do nosa, spraye na nieżyt nosa,
krople do nosa, spraye pielęgnacyjne do celów medycznych, z wyłączeniem przeznaczonych do użytku okulistycznego, syrop na kaszel,
środki sanitarne do celów medycznych, z wyjątkiem przeznaczonych
do celów okulistycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, z wyjątkiem przeznaczonych do celów okulistycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, z wyłączeniem
produktów do celów okulistycznych, suplementy diety dla zwierząt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.

(111) 309999
(220) 2017 11 30
(210) 479562
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) FEXOS
(510), (511) 5 produkt leczniczy stosowany w leczeniu dny moczanowej.

(111) 309995
(220) 2017 11 28
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) TOPPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stajkowo, PL.
(540) INTENSA
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe parapety okienne, płyty: drewniane,
stolarskie, pilśniowe, wiórowe, 20 płyty meblowe, panele meblowe,
elementy meblowe, półki meblowe, nóżki meblowe niemetalowe,
złącza meblowe niemetalowe, prowadnice do szuflad, okucia meblowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, złącza do mebli,
ramy do mebli, blaty jako część mebli, nogi do mebli, drzwi do mebli, segmenty mebli ściennych, niemetalowe okucia mebli, szuflady
jako części mebli, panele będące częściami mebli, drzwi przesuwne
do mebli, drzwi przesuwne do szaf, niemetalowe drzwi przesuwne
do mebli, fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, śruby i wkręty niemetalowe, kołki niemetalowe, materace .

(210) 479518

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych, ziarno do żywienia zwierząt.
(111) 309996
(220) 2017 11 29
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540) Coccolino
(540)

(210) 479541

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny, brązowy, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.14, 03.01.16, 03.01.22, 03.01.24
(510), (511) 3 detergenty, preparaty i substancje stosowane w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki do zmiękczania tkanin,
preparaty wybielające, preparaty do usuwania plam, mydła do rozjaśniania tkanin, preparaty do prania ręcznego odzieży i tekstyliów,
krochmal, serum pielęgnujące do stosowania w praniu, preparaty
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.
(111) 309997
(220) 2017 11 29
(210) 479550
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Metformax SR 1000
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy
mineralne do żywności.
(111) 309998
(220) 2017 11 29
(210) 479557
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Metformax SR 750
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy
mineralne do żywności.

(111) 310000
(220) 2017 11 30
(210) 479566
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) JUAN-J. SZAŁAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) JUAN
(540)

(111) 310001
(220) 2017 11 30
(210) 479570
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) VITAMILL
(510), (511) 30 preparaty zbożowe, mąka, kasze, muesli składające
się głównie ze zbóż, chleb, chrupiące pieczywo, płatki śniadaniowe
zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), batony zbożowe.
(111) 310002
(220) 2017 11 30
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) JAROS KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) SMARTLOT
(540)

(210) 479590

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 18.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
przesyłanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do użytku przy
przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości
multimedialnych (MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo, wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych
(SMS), wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych plików między użytkownikami i sygnalizacji obecności użytkownika, gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne są udostępniane użytkownikom w ramach jednego
graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja
bazująca na tych funkcjach jest przesyłana za pośrednictwem Internetu, 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa,
telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
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reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, sprzedaż takich produktów jak: magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające przesyłanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Internetu,
oprogramowanie komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich
wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS),
oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo, wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS), wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych plików między
użytkownikami i sygnalizacji obecności użytkownika, gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne są udostępniane
użytkownikom w ramach jednego graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja bazująca na tych funkcjach
jest przesyłana za pośrednictwem Internetu, 39 transport, logistyka
transportu, spedycja, transport powietrzny, transport autobusowy,
transport łodziami, morski, rzeczny, statkami, usługi kierowców,
chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów
[zaopatrzenie], pakowanie towarów, pakowanie prezentów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, przewożenie ładunków, składowanie towarów, rozładunek towarów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, fracht,
fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
pilotowanie, usługi nawigacji transportowej, udzielanie wskazówek
o trasie dojazdu do celów podróży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, rezerwacja transportu, wypożyczanie pojazdów, wypożyczenie samochodów, prowadzenie biur turystycznych,
rezerwacja miejsc na podróż, transport pasażerski, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, 42 opracowywanie, utrzymywanie i aktualizowanie wyszukiwarki sieci telekomunikacyjnej, tworzenie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie
ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, opracowywanie programów
do przetwarzania danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania w celu świadczenia
usług przewozowych, rezerwacji tych usług oraz wysyłania zmotoryzowanych pojazdów do klientów, usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz
brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów
elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media),
usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję
strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper
łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania,
przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo,
obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych.

(111) 310003
(220) 2017 11 30
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Passive+ yetico
(540)

3461
(210) 479600

Kolor znaku: szary, biały
(531) 05.03.06, 05.05.20, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, styropian.
(111) 310004
(220) 2017 12 01
(210) 479611
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JAMES DUNCAN
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe jako napoje, brandy,
koktajle, likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, rum, whisky.
(111) 310005
(220) 2017 12 01
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) CEBP 24.12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) bliżej przedszkola
(540)

(210) 479628

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, książki edukacyjne, książki niebeletrystyczne, podręczniki [książki], książki z zadaniami dla dzieci, książeczki
z opowiadaniami dla dzieci, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia nianiek,
nauczanie i szkolenia, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], konferencje (organizowanie i prowadzenie), organizowanie konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych,
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji
edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, publikowanie
książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek,
czasopism, dostarczanie informacji dotyczących książek, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie,
publikacja czasopism, usługi publikacji, publikowanie czasopism, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet.
(111) 310006
(220) 2017 12 01
(210) 479644
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KIEWICZ JUSTYNA, Nowy Dwór Mazowiecki, PL.
(540) CHOUCHOU
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet bielizny damskiej,
męskiej i dziecięcej, piżam, szlafroków i akcesoriów bieliźnianych.
(111) 310007
(220) 2017 12 01
(210) 479645
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KUJTKOWSKA-GLANERT DOMINIKA HAIR4YOU, Gdańsk, PL.
(540) hair4you
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała,
kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów jak szampony do włosów, odżywki do włosów, toniki do włosów, maseczki do włosów,
żele i balsamy do włosów, emulsje i śmietanki oraz mleczka kosmetyczne do pielęgnacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, 10 włosy
ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne
jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy, 26 włosy ludzkie, włosy
naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki
na włosy, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę, pasemka
na ultradźwięk, włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy na spinkach, grzywki, kitki z włosów na spinkach,
peruki z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki
z włosów do fryzur, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu
w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej
artykułów takich jak włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako
protezy, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów,
ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka na mikroringi, keratyna,
włosy na taśmie, tapeon, włosy na clip, grzywki, kitki z włosów, peruki i wyroby perukarskie, akcesoriów do przedłużania włosów oraz
wyrobów perukarskich, szczotki do włosów, grzebienie do włosów,
44 przedłużanie i zagęszczanie włosów, masaż, masaż leczniczy, masaż rehabilitacyjny, masaż relaksacyjny, masaż klasyczny, masaż gorącymi kamieniami, masaż aroma-terapeutyczny, masaż czekoladowy,
drenaż limfatyczny, masaż wspomagający odchudzanie, masaż bańką chińską, henna, henna brwi, henna rzęs, regulacja brwi, makijaż
trwały, makijaż trwały oczu, makijaż trwały brwi, zabiegi pielęgnacyjne na twarz, peeling chemiczny, mikrodermabrazja, mikrodermabrazja z infuzją, nieinwazyjna metoda odmładzani skóry, mezoterapia igłowa, medycyna estetyczna, laserowe usuwanie znamion
skórnych, laserowe usuwanie zmian skórnych, laserowe zamykanie
naczyń, depilacja laserowa, odmładzanie i lifting z zastosowaniem
nici, pielęgnacja dłoni i paznokci, manicure, pedicure, mikrodermabrazja diamentowa, aromaterapia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia,
fizykoterapia, usługi fryzjerskie, usługi sauny, usługi solarium, tatuowanie, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi logopedyczne, usługi
medycyny alternatywnej, usługi wizażu, peeling kawitacyjny, usługi
kosmetyczne, medycyna estetyczna, usuwanie zmarszczek, powiększanie ust, odchudzanie, modelowanie sylwetki, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi w zakresie chirurgii plastycznej, usługi
w zakresie kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej, laseroterapii, muzykoterapii, koloroterapii, akupunktury, kroiterapii.

(111) 310008
(220) 2017 12 01
(210) 479649
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) SKARB PAŃSTWA-MINISTER ENERGII, Warszawa, PL.
(540) elektromobilność 2025
(540)

(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 ciężarówki, nadwozia pojazdów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, przyczepy
[pojazdy], rowery, samochody, silniki do pojazdów lądowych, 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], etykiety z papieru lub kartonu, gazety, karty, książki, mapy geograficzne,
materiały piśmienne, rysunki, ulotki, 22 markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych, plandeki, pokrowce na pojazdy
[plandeki], 25 odzież, 35 badania rynkowe, informacja o działalności
gospodarczej, komputerowe bazy danych i pozyskiwanie danych
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do takich baz, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.

(111) 310009
(220) 2017 12 01
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) RÓLKA PIOTR COLET, Kozłowo, PL.
(540) COLET
(540)

(210) 479652

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnoszary
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 35 sprzedaż mebli, 40 produkcja mebli.
(111) 310010
(220) 2017 12 01
(210) 479655
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) PODS
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry
do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny
do e-papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania, urządzenia
elektryczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.
(111) 310011
(220) 2017 12 02
(210) 479657
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 22
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) WHITE SILK
(510), (511) 29 mleko, jogurt, kefir, koktajle mleczne, masło, napoje
mleczne z przewagą mleka, produkty mleczarskie, serwatka, śmietana, zsiadłe mleko.
(111) 310012
(220) 2017 12 02
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 22
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) White Silk
(540)

(210) 479658

Kolor znaku: niebieski, srebrny, szary, biały
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko, jogurt, kefir, koktajle mleczne, masło, napoje
mleczne z przewagą mleka, produkty mleczarskie, serwatka, śmietana, zsiadłe mleko.
(111) 310013
(220) 2017 12 02
(210) 479660
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, PL.
(540) Hardtruck
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.01.03, 15.07.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 4 oleje i smary samochodowe, oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje
hydrauliczne, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych,
oleje do samochodowych przekładni głównych, oleje smarowe jako
oleje hydrauliczne, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, mineralne oleje smarowe, smary do pojazdów silnikowych, samochodowe
mieszanki smarujące, smar do klocków hamulcowych, smary będące
olejami przekładniowymi, preparaty do redukcji tarcia ślizgowego
pomiędzy dwoma powierzchniami, dodatki niechemiczne do olejów,
dodatki niechemiczne do olejów silnikowych, dodatki niechemiczne
do smarów, dodatki niechemiczne do paliwa, dodatki niechemiczne
do benzyny, dodatki niechemiczne do cieczy hydraulicznych, dodatki niechemiczne do cieczy chłodząco-smarujących, dodatki niechemiczne do olejów przekładniowych, dodatki niechemiczne do środków poprawiających spalanie, oleje stosowane w obróbce metali,
oleje do obróbki cieplnej stosowane podczas obróbki metali, oleje
smarujące do chłodzenia metalu podczas skrawania, smary do użytku przy obróbce skrawaniem metali, 12 części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, części karoserii do pojazdów mechanicznych,
części konstrukcyjne do pojazdów mechanicznych, nadwozia do pojazdów mechanicznych, podwozia do pojazdów mechanicznych, części nadwozia pojazdów mechanicznych, części podwozia pojazdów
mechanicznych, modułowe układy podwozi do pojazdów, karoserie
do pojazdów mechanicznych, elementy do karoserii pojazdów, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], kabiny pojazdów, elementy składowe zawieszenia kabiny, osie [części pojazdów
lądowych], układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, układy
zawieszenia do pojazdów i części do nich, układy kierownicze do pojazdów i części do nich, układy przeniesienia napędu i części do nich,
mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], mechanizmy
przekładniowe do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów, zestawy hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego
do pojazdów lądowych, okładziny hamulcowe do pojazdów, części
do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, amortyzatory do pojazdów mechanicznych, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, sprężyny do systemów zawieszenia do pojazdów, tuleje do pojazdów,
sworznie do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, cylindry
amortyzujące [części do pojazdów], cylindry hamulcowe do pojazdów, cylindry sprzęgieł do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe
do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, dźwignie
zmiany biegów do pojazdów, skrzynie biegów [części do pojazdów
lądowych], mechanizmy zwrotnicze do pojazdów, kolumny kierownicy do pojazdów, kierownice pojazdów do pojazdów mechanicznych,
łączniki hydrauliczne do pojazdów, koła zębate tarczowe stanowiące
części pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe
i bezpieczeństwa do pojazdów, mechaniczne urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, 40 usługi w zakresie obróbki metalu, obróbka metalurgiczna, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka metali
[skrawanie], obróbka skrawaniem części metalowych, blacharstwo,
chromowanie, cięcie metalu, antykorozyjna obróbka części metalowych, kształtowanie elementów metalowych.

(111) 310014
(220) 2017 12 03
(210) 479662
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) ZAWADA WIESŁAW, SIWIŃSKI JACEK MUARAH SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) InteliClamp
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe.
(111) 310015
(220) 2017 12 04
(210) 479674
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) FUNDACJA MAGNALIA DEI, Ślemień, PL.
(540) Magnalia Dei
(510), (511) 45 agencje osób towarzyszących [społeczne], doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo duchowe,
doradztwo duszpasterskie, doradztwo w przypadku straty bliskiej
osoby, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie
relacji osobistych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi
charytatywne], dostarczanie obuwia osobom potrzebującym [usługi
charytatywne], ewangelizacyjne usługi duszpasterskie, internetowe
usługi zapoznawania osób, internetowe usługi w zakresie kojarzenia
par, organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie zgroma-
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dzeń religijnych, poradnictwo duchowe, poradnictwo duszpasterskie, świadczenie usług modlitewnych, udostępnianie informacji
o religii, usługi ewangelizacyjne, usługi kojarzenia par, usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi religijne.

(111) 310016
(220) 2017 12 04
(210) 479678
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) AQUACENTRUM
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 35 reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych
i reklamowych, kolportaż próbek, agencje reklamowe, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
wyceny, administrowanie hotelami, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, public relations, agencje public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], 37 budowa pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], obsługa basenów kąpielowych w zakresie czyszczenia,
39 wynajmowanie garaży, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, wypożyczanie pojazdów, składowanie, składowanie towarów,
turystyka [zwiedzanie], organizowanie wycieczek, organizowanie
wycieczek morskich, wynajmowanie koni, zwiedzanie turystyczne,
41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, chronometraż imprez sportowych, gry hazardowe, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów piękności, kultura fizyczna, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie
obozów sportowych, usługi związane z obozami wakacyjnymi [rozrywka], obsługa pół golfowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie przyjęć
[rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, parki rozrywki, salony gier, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie zawodów sportowych, informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów, udostępnianie ośrodków
rekreacji, informacje o wypoczynku, obsługa basenów kąpielowych,
42 akwanautyka (eksploracja podwodna), projektowanie dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne, doradztwo architektoniczne,
43 biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, motele, usługi barowe,
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater na pobyt czasowy, restauracje, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bie-
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lizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, 44 aromaterapia, ośrodki zdrowia, łaźnie publiczne, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi związane z prowadzeniem sanatorium, usługi związane
z prowadzeniem sauny, usługi związane z prowadzeniem solariów,
terapeutyczne usługi, łaźnie tureckie.

(111) 310017
(220) 2017 12 04
(210) 479681
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) DOBOSIEWICZ ARTUR GREENWOOD NIERUCHOMOŚCICONSULTING, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) GREENWOOD NIERUCHOMOŚCI-CONSULTING
(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 310018
(220) 2017 12 04
(210) 479683
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie Góry, PL.
(540) PRAGMAGO
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, faktoring, zarządzanie
finansami, usługi finansowe, operacje finansowe, pożyczki (usługi finansowe), transakcje finansowe, zarządzanie finansami, zarządzanie
portfelem nieruchomości, pożyczki dla handlowców pod zastaw
kont należności, ściąganie należności i faktoring, pożyczki finansowe
dla handlu, usługi agencji faktoringowych, usługi konsultingu finansowego, usługi transakcji finansowych online, usługi w zakresie faktoringu świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu.
(111) 310019
(220) 2017 12 04
(210) 479684
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie Góry, PL.
(540) PRAGMAGO
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, faktoring, zarządzanie
finansami, usługi finansowe, operacje finansowe, pożyczki (usługi finansowe), transakcje finansowe, zarządzanie finansami, zarządzanie
portfelem nieruchomości, pożyczki dla handlowców pod zastaw
kont należności, ściąganie należności i faktoring, pożyczki finansowe
dla handlu, usługi agencji faktoringowych, usługi konsultingu finansowego, usługi transakcji finansowych on-line, usługi w zakresie faktoringu świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu.
(111) 310020
(220) 2017 12 04
(210) 479688
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) GAZUNO LANGOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, PL.
(540) gazuno gazowe pompy ciepła
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 gazowe pompy ciepła, osprzęt i automatyka do urządzeń grzewczych, agregaty chłodnicze.
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(111) 310021
(220) 2017 12 04
(210) 479690
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) HONEYMOON
(510), (511) 33 miody pitne.
(111) 310022
(220) 2017 12 04
(210) 479691
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KOLEJ BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) KOLEJ BAŁTYCKA OT Logistics Group
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rachunkowość, doradztwo podatkowe (rachunkowość), planowanie podatkowe (rachunkowość), rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, planowanie działalności gospodarczej,
planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 36 pożyczki, bankowe usługi przyjmowania depozytów,
39 transport, transport lądowy, transport kolejowy, transport towarów, transport towarów koleją, usługi w zakresie organizowania
transportu kolejowego, transport rurociągami, usługi transportowe,
transport drogowy pasażerów, transport i dostawy towarów, usługi
transportu kolejowego pasażerskiego, odbiór, transport i dostawa
towarów, usługi w zakresie transportu towarów, przewóz towarów,
usługi przewozu, usługi przewoźnika, usługi przewozowe towarów,
przewożenie i dostarczanie towarów, spedycja towarów, transport
lądowy pasażerów, transport lądowy osób, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, holowanie, załadunek i rozładunek towarów, logistyka transportu, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, rezerwowanie transportu kolejowego, wynajmowanie transportu
kolejowego, wynajem pojazdów transportowych.
(111) 310023
(220) 2017 12 04
(210) 479694
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ZIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sucha Beskidzka, PL.
(540) PODŁOGA BESKIDZKA
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, deski podłogowe, listwy niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, okładziny drewniane, parkiety,
płytki parkietowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płytki parkietowe, boazeria niemetalowa.
(111) 310024
(220) 2017 12 04
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) K3Cloud.com.pl
(540)

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.

(210) 479708
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(111) 310025
(220) 2017 12 04
(210) 479713
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) agrol
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje smarowe, oleje sprężarkowe,
oleje turbinowe, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne, oleje hydrauliczno-przekładniowe, oleje do silników dwusuwowych, oleje
silnikowo-hydrauliczno-przekładniowe, oleje przeznaczone do pilarek motorowych, ciągników, maszyn rolniczych i innych maszyn ciężkich, oleje przemysłowe, oleje technologiczne zawarte w tej klasie,
smary.
(111) 310026
(220) 2017 12 04
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) KASPRZYK KAMIL, Jelcza, PL.
(540) KIEROWCA ZADZWONI
(540)

(210) 479717

(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 29 przetwory z warzyw i owoców, 31 surowe i nieprzetworzone warzywa i owoce, 41 imprezy rozrywkowe i kulturalne,
43 usługi obiektów gościnnych (zakwaterowanie), usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (katering), udostępnianie obiektów na uroczystości towarzyskie na specjalne okazje .
(111) 310030
(220) 2018 01 16
(210) 481152
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) TETERYCZ MARIUSZ GRZEGORZ, Szewnia Górna, PL.
(540) L4 zespół muzyczny
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.01.14, 24.17.02, 26.07.25
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, usługi
rozprowadzania ogłoszeń i informacji, a mianowicie udostępnianie
przestrzeni na ogłoszenia drobne przez światową sieć komputerową,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, udostępnianie komputerowych baz danych online oraz przeszukiwalnych
baz danych online w dziedzinie ogłoszeń drobnych, 39 pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu.
(111) 310027
(220) 2017 12 15
(210) 480145
(151) 2018 06 25
(441) 2018 02 26
(732) RUSIN MATEUSZ WYDAWNICTWO PRYZMAT, Przemyśl, PL.
(540) Zielony DeteKtyw...
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, niebieski, biały
(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 atlasy, albumy, gazety, kalendarze, książki, mapy,
podręczniki, materiały szkoleniowe, 35 reklama, handel detaliczny,
hurtowy i za pośrednictwem Internetu towarami takimi jak: atlasy, albumy, gazety, kalendarze, książki, mapy, podręczniki, materiały szkoleniowe, 41 usługi edukacyjne, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, nauczanie.
(111) 310028
(220) 2018 02 26
(210) 482775
(151) 2018 07 13
(441) 2018 03 26
(732) Pharmaceutical chemical cosmetic industry ALKALOID AD,
Skopje, MK.
(540) GATTART
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki zobojętniające
kwas.
(111) 310029
(220) 2017 11 22
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 12
(732) WIEŁA PIOTR, Poznań, PL.
(540) W folwark WĄSOWO
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(210) 479304

(531) 24.17.10, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe w postaci wystąpień zespołów
muzycznych.
(111) 310031
(220) 2017 11 22
(210) 479300
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) WIEŁA PIOTR, Poznań, PL.
(540) FOLWARK WĄSOWO
(510), (511) 29 przetwory z warzyw i owoców, 31 surowe i nieprzetworzone warzywa i owoce, 41 imprezy rozrywkowe i kulturalne,
43 usługi obiektów gościnnych (zakwaterowanie), usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (katering), udostępnianie obiektów na uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.
(111) 310032
(220) 2018 01 04
(210) 480527
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) BEREŹNICKI ROMAN, Ozimek, PL.
(540) LECTER
(510), (511) 41 edycja nagrań audio, imprezy kulturalne, komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne, koncerty
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, muzyczne usługi
wydawnicze, pisanie tekstów, publikowanie piosenek, realizacja
nagrań fonograficznych, organizowanie imprez muzycznych, występy muzyczne na żywo, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki,
montaż lub nagranie dźwięku i obrazu, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, nauczanie muzyki,
nauka gry na gitarze, nauka muzyki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja widowisk muzycznych, produkcja dźwięków muzycznych w studio nagrań, produkcja
koncertów muzycznych, produkcja nagrań audio, produkcja nagrań
audio-wizualnych, przedstawienia muzyczne, przygotowanie programów radiowych, publikowanie tekstów, rozrywka z udziałem
muzyki, udostępnianie muzyki, usługi edukacyjne w zakresie muzyki, usługi festiwali muzycznych, usługi imprez muzycznych na żywo,
usługi w zakresie produkcji muzyki, widowiska muzyczne, wynajem
instrumentów muzycznych, zarządzanie koncertami, zarządzanie
strona artystyczna występów muzycznych.
(111) 310033
(151) 2018 07 09

(220) 2018 01 19
(441) 2018 03 12

(210) 481360
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(732) SMARTHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) smarthost
(540)

(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 serwery do hostingu www, serwery internetowe, serwery intranetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych
baz danych, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery plików, serwery poczty elektronicznej, serwery sieci komputerowych, serwery sieciowe, serwery w chmurze, 42 hosting serwerów,
hosting portali internetowych, hosting aplikacji interaktywnych,
hosting stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron
internetowych, hosting komputerowych baz danych, hosting platform w Internecie, hosting rozrywkowych treści multimedialnych,
hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting mobilnych
stron internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting przestrzeni pamięciowej
w Internecie, hosting platform transakcyjnych w Internecie, hosting
platform komunikacyjnych w Internecie, usługi dostawcy hostingu
w chmurze, hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, usługi
w zakresie hostingu stron internetowych, hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, hosting oprogramowania do użytku
w zarządzaniu bibliotekami, hosting skomputeryzowanych danych,
plików, aplikacji i informacji, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet,
hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób
trzecich, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych
dla osób trzecich, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach
do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz
osób trzecich, utrzymanie witryn internetowych i hosting on-line
obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, hosting infrastruktury
sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji.
(111) 310034
(220) 2017 12 20
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) KOŁODZIEJSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) yellow tenis
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.20, 26.15.11, 06.07.05
(510), (511) 35 usługi outsourcingu pracowników do robót budowlanych, montażowych, spawalniczych, remontowo-budowlanych
oraz wykończeniowych, usługi outsourcingu kadr do robót w branży
budowlanej, przemysłowej, energetycznej, przy pracach z zakresu
ochrony środowiska, budowania i remontowania obiektów mostowych oraz w budynkach użyteczności publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi w zakresie rekrutacji, selekcji, wysyłania, oddelegowywania i wypożyczania personelu
(na okres tymczasowy), wypożyczanie pracowników (outplacement)
i zastępowanie pracowników, dostarczanie siły roboczej na czas
określony, leasing pracowniczy, outsourcing pracowniczy, usługi
pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], doradztwa
w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników,
gromadzenie informacji na temat personelu, konsultacje dotyczące
wyboru personelu, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, przydzielanie stanowisk pracy, usługi
związane z personelem, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa i instalacja rurociągów, konserwacja i naprawa rurociągów, prace budowlane w zakresie konstrukcji
stalowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, usługi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, usługi
w zakresie remontów budynków, usługi malarskie, usługi tynkowania, usługi dekarskie, ciesielstwo, zbrojenie budynków, udzielanie
informacji budowlanych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, nadzór budowlany.
(111) 310036
(220) 2017 12 04
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SGB Banki Spółdzielcze
(540)

(210) 479721

(210) 480373

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 21.03.01
(510), (511) 41 wynajmowanie kortów tenisowych, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi trenerskie, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
nauczanie indywidualne.
(111) 310035
(220) 2017 12 04
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) SZYMEON MILENA, Płock, PL.
(540) Altertechnika
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(210) 479719

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty, publikacje
na nośnikach elektronicznych, 16 wydawnictwa na nośniku papierowym, 35 usługi w zakresie organizowania aukcji, 36 usługi maklerskie,
usługi w zakresie wykonywania czynności powierniczych, prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
przyjmowania i dokonywania lokat w bankach, udzielania i zaciągania kredytów w bankach oraz pożyczek pieniężnych, udzielania
i przyjmowania poręczeń i gwarancji bankowych, wykonywania
operacji czekowych i wekslowych, dokonywania obrotu wartościami
dewizowymi, prowadzenia obsługi finansowej obrotów międzynarodowych, prowadzenia obsługi pożyczek bankowych, emitowania
papierów wartościowych, dokonywania obrotu oraz prowadzenia
kont depozytowych papierów wartościowych, emitowania i obsługi
kart kredytowych, przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, udostępniania skrytek sejfowych, wykonywania czynności
powierniczych, dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych, czeków, usługi leasingowe, faktoringowe, underwritingowe w zakresie
doradztwa ekonomicznego, usługi ubezpieczeniowe w zakresie
ekspertyz dotyczących tematyki ekonomiczno-finansowej, 41 usługi
w zakresie nauczania i szkolenia dotyczące finansów i bankowości,
usługi w zakresie publikacji multimedialnej, w zakresie publikowania
tekstów innych niż reklamowe.
(111) 310037
(151) 2018 05 08

(220) 2017 12 04
(441) 2018 01 22

(210) 479722
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(732) EURICA LTD PRIVATE LIMITED, Rotherham, GB.
(540) eurica We are better every day
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, zielony, szary
(531) 14.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa pracy .
(111) 310038
(220) 2017 12 04
(210) 479726
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 działalność finansowa, tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo inwestycyjne, w tym pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku kapitałowym,
usługi finansowe, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy
inwestycyjnych, usługi powiernicze, doradztwo finansowe i inwestycyjne, analizy finansowo-ekonomiczne, wycena finansowa, badanie
rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów
finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty kapitału.
(111) 310039
(220) 2017 12 04
(210) 479728
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ORIGIN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa, tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo inwestycyjne, w tym pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku kapitałowym,
usługi finansowe, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy
inwestycyjnych, usługi powiernicze, doradztwo finansowe i inwestycyjne, analizy finansowo-ekonomiczne, wycena finansowa, badanie
rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów
finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty kapitału.
(111) 310040
(220) 2017 12 04
(210) 479730
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.

3467

(540) ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa, tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo inwestycyjne, w tym pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku kapitałowym,
usługi finansowe, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy
inwestycyjnych, usługi powiernicze, doradztwo finansowe i inwestycyjne, analizy finansowo-ekonomiczne, wycena finansowa, badanie
rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów
finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty kapitału.
(111) 310041
(220) 2017 12 04
(210) 479733
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)		
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
(510), (511) 36 działalność finansowa, tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo inwestycyjne, w tym pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku kapitałowym,
usługi finansowe, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy
inwestycyjnych, usługi powiernicze, doradztwo finansowe i inwestycyjne, analizy finansowo-ekonomiczne, wycena finansowa, badanie
rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów
finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty kapitału.
(111) 310042
(220) 2017 12 05
(210) 479735
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 22
(732) ARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra, PL.
(540) Food Gallery ARTURO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 03.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 buraki przetworzone, chrupki ziemniaczane, czipsy:
odtłuszczone, ziemniaczane, owocowe, drób, nieżywy, dziczyzna nieżywa, dżemy także imbirowe, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki,
galaretki jadalne, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, jaja świeże a także proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa, koktaile mleczne, kompot,
koncentraty na rosół, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony
także z jarzynami w occie, krem na bazie masła, krewetki nieżywe
także różowe, krokiety, łosoś, martwy, małże nieżywe także jadalne,
margaryna, marmolada, masło także arachidowe, kakaowe, kokosowe,
miąższ owoców, mięso: konserwowane, ekstrakty mięsne, mięso lio-
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filizowane, mięso solone, migdały spreparowane, mleczne produkty,
mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko także albuminowe,
proteinowe, ryżowe, sojowe, mrożone owoce, oleje jadalne: kostny,
kukurydziany, palmowy, rzepakowy, z oliwek, słonecznikowy, sezamowy, z siemienia lnianego, oliwki konserwowane, orzechy kokosowe
obrobione, orzechy palmowe obrobione, orzechy preparowane także
arachidowe, ostrygi nieżywe, owoce: kandyzowane, konserwowane
także w alkoholu, lukrowane, w puszkach, owocowe galaretki, sałatki i skórki, pasta z ciecierzycy jako humus, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pestki słonecznika przetworzone,
pikle, płatki ziemniaczane, potrawy z ryb dla ludzi, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, przetworzona ikra rybia, pulpa owocowa i miazga
owocowa, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, rodzynki, rosół,
ryby: konserwowane, nieżywe, solone i żywność produkowana z nich,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, sardynki, martwe, sery, serwatka,
skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok pomidorowy do celów kulinarnych, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy jako kompot,
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka, śledzie, martwe,
śmietana i produkty mleczarskie ze śmietany, tłuszcze jadalne, tofu,
trufle konserwowane, tuńczyk martwy, warzywa: gotowane, konserwowane, suszone, w puszkach, wątroba, wędliny, wieprzowina, wiórki
kokosowe, ziemniaki zapiekane w cieście, zsiadłe mleko, zupy i także
ich składniki do ich sporządzania oraz zupy jarzynowe jako przetwory, żółtka jajek, 30 anyż gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty
do napojów, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje esencje, bułka
tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe,
chleb także bezdrożdżowy, chow-chow przyprawa, chutney, ciasta
także mączne i w proszku, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, cukier spożywczy, cukierki także miętowe
i karmelki oraz pastylki i pomadki, curry jako przyprawa, cykoria jako
substytut kawy, cynamon, czekolada i napoje na jej bazie, dekoracje
cukiernicze do ciast, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, gofry,
gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki, grysik kukurydziany,
guma do żucia jako słodycze, herbata także mrożona, herbatniki także
petit-beurre, imbir, imbirowe pieczywo, jęczmień gnieciony łuskany,
jogurt mrożony, kakao i wyroby z niego, kanapki, kapary, kasze spożywcze także owsiane i manna, kawa również palona, keczup, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, krakersy, krem angielski, kurkuma do żywności, kuskus-kasza, lody spożywcze i środki wiążące do nich oraz w proszku,
lód naturalny lub sztuczny również do napojów chłodzących, lukier
do ciast, lukrecja stosowania w cukiernictwie, majonezy, makaron:
rurki, wstążki, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, marynaty, mąka: mielona, pszenna, gorczycowa, jęczmienna, kukurydziana, owsiana, orzechowa, sojowa, ziemniaczana, z roślin strączkowych
i produkty z nich zawarte w tej klasie, mięsne sosy, mięso zapiekane
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko pszczele,
mrożony jogurt, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napoje kakaowe z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie kakao, na bazie kawy, ocet
także piwny, orzechy laskowe, orzechy w czekoladzie, otręby zbożowe,
owies: gnieciony, łuskany i produkty spożywcze na jego bazie, owocowe musy i sosy, owocowe galaretki jako słodycze, pasta z soi jako
przyprawa, paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe, pielmieni jako pierogi, pieprz: ziołowy i również jako przyprawa, piernik, pierożki ravioli,
pizze, placki, płatki owsiane, płatki kukurydziane, potrawy na bazie
mąki, pralinki, prażona kukurydza-popcorn, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, preparaty zbożowe,
proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw,
roślinne preparaty zastępujące kawę, ryż, sajgonki, soda spożywcza,
sojowa pasta oraz sos, sorbety jako lody, sosy przyprawowe, sosy mięsne, sosy sałatkowe, sosy pomidorowe, sól kuchenna, sól do konserwowania żywności, woda morska do gotowania, spaghetti, suchary,
sushi, syrop cukrowy, szafran tarty także z owocami, trortille, wanilia,
wanilina-substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze i pasta na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zakwas, zaczyn, ziele angielskie, zioła konserwowane,
przyprawy, żywność na bazie mąki, 31 buraki, cebula świeża, cykoria
jako sałata, czosnek świeży, dynie, groch świeży, ogórki świeże, oliwki
świeże, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzechy, orzechy arachi-
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dowe, otręby zbożowe, owoce cytrusowe, owoce świeże, pomarańcze,
pory świeże, rośliny strączkowe świeże, rośliny suszone do dekoracji,
sałata świeża, sezam jadalny, nieprzetworzony, szpinak świeży, trufle
świeże, trzcina cukrowa, soczewica świeża, warzywa świeże, winogrona świeże, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, 32 bezalkoholowe
wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, lemoniada, mleko
migdałowe jako napój, napój, moszcz z winogrona niesfermentowany,
napoje bezalkoholowe także z mleka orzechowego, z owoców, z sarsapillą, na bazie miodu, na bazie aloesu, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje serwatkowe, nektary owocowe bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, piwo imbirowe, piwo także słodowe, preparaty do produkcji napojów, preparaty do produkcji wody gazowanej,
preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, sok jabłkowy, soki i napoje pomidorowe, soki i napoje warzywne, soki owocowe, sorbety w postaci napojów, syropy do lemoniady, syropy do napojów, wody: gazowane, mineralne, litowe, selcerskie, stołowe.

(111) 310043
(220) 2017 12 05
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 22
(732) OTULAK TOMASZ ALEKSANDER, Nidzica, PL.
(540) OT YACHTING
(540)

(210) 479740

(531) 27.05.01, 26.01.02, 18.03.02
(510), (511) 14 biżuteria, 20 meble.
(111) 310044
(220) 2017 12 05
(210) 479743
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) SZLINGIERT DOMINIK FIRMA HANDLOWA, Biłgoraj, PL.
(540) Brilu
(510), (511) 18 torebki, torby, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 obuwie, odzież, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą.
(111) 310045
(220) 2017 12 05
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) STYKAŁA PIOTR P.H.U. EDANO, Uścikowo, PL.
(540) EXTRU FISH
(540)

(210) 479744

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 31 pasze zwierzęce składające się z soi.
(111) 310046
(220) 2017 12 05
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ZDERO SEBASTIAN, Opole, PL.
(540) Cooltherm KLIMATECHNIK
(540)

(210) 479750

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 04.05.02, 04.05.05
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(510), (511) 37 instalacja urządzeń do klimatyzacji, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
renowacja instalacji przemysłowych.
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(732) CROSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakręt, PL.
(540) Denim Outlet CLOTHING
(540)

(111) 310047
(220) 2017 12 05
(210) 479752
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540) GAŚNICA PRAGNIENIA Ilość środka gaszącego Dębowa
Polska Instrukcja użycia
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.04, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 26.04.01,
26.04.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 02.09.08, 02.09.25, 02.09.14,
19.03.25, 12.03.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(111) 310048
(220) 2017 12 08
(210) 479875
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH,
Warszawa, PL.
(540) DOBRE Z LASU 100% NATURY
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, biały
(531) 05.03.02, 05.09.25, 08.07.17, 09.01.10, 19.01.12, 05.07.21,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dziczyzna, grzyby konserwowane, kiełbasy, kiełbasy
surowe, kiełbasy wędzone, mięso gotowe do spożycia, mięso świeże,
mięso wędzone, mięso w puszce [konserwy], orzechy przetworzone,
owoce przetworzone, pasztety, ryby, ryby mrożone, ryby suszone,
ryby wędzone, ryby w puszkach, suszone grzyby jadalne, suszone
mięso, wędliny, 30 herbaty owocowe, miód, mleczko pszczele, propolis (kit pszczeli) spożywczy, przyprawy, zioła przetworzone, zioła
suszone, 31 grzyby świeże, jagody jałowca, jagody, świeże owoce,
orzechy, ryby żywe, świeże owoce, zioła świeże, 32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje owocowe i soki owocowe,
piwo, soki, syropy do napojów, 33 gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, miód pitny, nalewki alkoholowe do celów spożywczych, 35 usługi handlu detalicznego online w zakresie żywności,
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (catering).
(111) 310049
(151) 2018 05 09

(220) 2017 12 07
(441) 2018 01 22

(210) 479870

Kolor znaku: biały, czerwony, brązowy
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, męska i dziecięca, odzież
dziana, odzież sportowa, odzież futrzana, odzież przeciwdeszczowa,
odzież skórzana, dzianina [odzież], odzież dżinsowa, odzież rekreacyjna, rękawiczki jako odzież, paski [odzież], odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie [odzież], opaski na głowę [odzież], odzież z imitacji skóry, bielizna, bielizna nocna, nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], obuwie, obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], paski, szale i chusty na głowę, apaszki, ocieplacze szyi, wyroby pończosznicze, skarpetki, 35 kampanie
marketingowe, reklama i marketing, promocja sprzedaży, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej obejmujące następujące wyroby: okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne,
ozdoby [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], artykuły ozdobne
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, torebki-paski, torebki-paski na biodra, torby, plecaki, torebki, teczki, portfele, portmonetki, saszetki biodrowe, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe],
odzież, odzież damska, męska i dziecięca, odzież dziana, odzież
sportowa, odzież futrzana, odzież przeciwdeszczowa, odzież skórzana, dzianina [odzież], odzież dżinsowa, odzież rekreacyjna, rękawiczki jako odzież, paski [odzież], odzież ze skóry, okrycia wierzchnie
[odzież], opaski na głowę [odzież], odzież z imitacji skóry, bielizna,
bielizna nocna, nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], obuwie, obuwie [z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego], paski, szale i chusty na głowę, apaszki, ocieplacze
szyi, wyroby pończosznicze, skarpetki, ozdoby do ubrań, ozdoby
do włosów [nie z metali szlachetnych], ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów, gumki do kucyków i wstążki do włosów, elastyczne opaski do włosów.
(111) 310050
(220) 2017 12 08
(210) 479877
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Clean Speed
(510), (511) 1 profesjonalne środki myjące dla przemysłu, płyny
do mycia opryskiwaczy.
(111) 310051
(220) 2017 12 08
(210) 479879
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorlice, PL.
(540) arpi group
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, sprzedaż detaliczna i hurtowa farb,
materiałów oświetleniowych,tynków, 37 usługi budowlane w zakresie wykańczania wnętrz.
(111) 310052
(151) 2018 05 09

(220) 2017 12 08
(441) 2018 01 22

(210) 479888

3470

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorlice, PL.
(540) arpidekoracje.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane w zakresie wykańczania wnętrz.
(111) 310053
(220) 2017 12 08
(210) 479890
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) BGC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) CIVIL & MILITARY AEROMIXER
(540)
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe.
(111) 310056
(220) 2017 12 08
(210) 479896
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorlice, PL.
(540) arpistudio.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa farb, materiałów
oświetleniowych, tynków, okładzin.
Kolor znaku: ciemnoróżowy, brązowy, szary
(531) 18.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie szkoleń
biznesowych, organizowanie targów i wystaw, publikacje multimedialne, publikowanie elektroniczne, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów.
(111) 310054
(220) 2017 12 08
(210) 479892
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków, PL.
(540) MACHORKA 1989
(540)

(111) 310057
(220) 2017 12 08
(210) 479897
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) DOMAŃSKI ANDRZEJ DOMAN, Warszawa, PL.
(540) DOMAN
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu,
21 rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji
informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów stanowiących rękawice dla detalicznego handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, prasowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 310058
(220) 2017 12 08
(210) 479911
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) DONIEC-ZAWIDZKA IZABELLA FABRYKA ZDROWEGO
UŚMIECHU, Szczecin, PL.
(540) Fabryka uśmiechu
(540)

(531) 02.01.01, 05.13.08, 27.05.01
(510), (511) 11 zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, zapalniczki
i zapalarki, 34 tytoń, ustniki papierosów, filtry do papierosów, zapalniczki dla palaczy, bloczki bibułki papierosowej, cygara, ustniki
do cygar, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów
leczniczych, papierosy, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, cygaretki, pojemniki na tytoń, humidory, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, waporyzatory
dla palaczy do stosowania doustnego, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne.
(111) 310055
(220) 2017 12 08
(210) 479893
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorlice, PL.
(540) arpireklamy.pl

(531) 01.03.02, 01.03.07, 01.03.12, 02.09.10, 04.05.05, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi dentystyczne i ortodontyczne.
(111) 310059
(220) 2017 12 08
(210) 479922
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) MISIORNY TOMASZ, Łowęcin, PL.
(540) BIZZARTO
(510), (511) 20 meble, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
mebli.
(111) 310060
(220) 2017 12 08
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) Brown-Forman Corporation, Louisville, US.

(210) 479932
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(540) BLACK RASPBERRY LIQUEUR ROYALE DE FRANCE CHAMBORD
(540)

(531) 19.07.01, 19.07.22, 25.01.05, 25.01.06, 25.01.15, 25.01.18,
24.09.01, 24.09.05, 24.09.13, 26.01.16, 26.01.21, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, włącznie z alkoholami wysokoprocentowymi wymienionymi w międzynarodowej klasie 33.
(111) 310061
(220) 2017 12 11
(210) 479958
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) GRONECKI BARTOSZ PIEKARNIA, Chociszewo, PL.
(540) OtoRolnik KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE GOSPODARSTW
(540)

3471

(510), (511) 10 termometry do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, inhalatory, analizatory do użytku
medycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparaty do masażu wibracyjnego, prezerwatywy, rękawice do celów
medycznych, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, urządzenia
do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia do analizy
krwi, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej.

(111) 310064
(220) 2017 12 11
(210) 479995
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) EKSTRA POMORSKI
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 margaryna, tłuszcze jadalne.
(111) 310065
(220) 2017 12 12
(210) 480031
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) RAFINERIA W JAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) REV LINE
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, czerwony, ciemnoczerwony,
beżowy
(531) 05.07.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w związku ze środkami
ochrony roślin nawozami, agrowłókninami, folią perforowaną, farbami, lakierami, narzędziami malarskimi, chemią budowlaną, śrubami,
gwoździami, urządzeniami rolniczymi i ogrodniczymi, narzędziami
rolniczymi, ogrodniczymi i do kształtowania krajobrazu, częściami
do maszyn rolniczych, systemami do nawadniania i irygacji.
(111) 310062
(220) 2017 12 11
(210) 479969
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE HENRYK I ZBIGNIEW NEJMAN AUTO-HAK SPÓŁKA
JAWNA, Słupsk, PL.
(540) AUTO HAK
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 26.11.08, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 haki metalowe, 12 haki holownicze, mocowania haków
holowniczych, haki holownicze do pojazdów, usuwalne haki kulowe
do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów, haki (sprzęgi
do przyczep) do pojazdów, 35 reklama, promowanie działalności gospodarczej.
(111) 310063
(220) 2017 12 11
(210) 479970
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) JASIŃSKI ARTUR MICHAŁ, Konstancin Jeziorna, PL.
(540) controly
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 24.13.22, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.13

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne
do paliw silnikowych, płyny do układów hamulcowych, gliceryna
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 wykończeniowej
stali, rozpuszczalniki do lakierów, czynniki chłodzące do układów
chłodniczych silników pojazdów, substancje zapobiegające zamarzaniu, środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny do układów
kierowniczych ze wspomaganiem, preparaty do hartowania i utwardzania, 2 rozcieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki 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, oleje ułatwiające wyjmowanie z form
dla budownictwa, oleje zwilżające, parafiny, podpałki.
(111) 310066
(220) 2017 12 12
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) BIOVAX BOTANIC
(540)

(210) 480033

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, suche szampony,
szampony, zestawy kosmetyków, przybory toaletowe, perfumy oraz
produkty perfumeryjne, 5 płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żele do celów farmaceutycznych, suplementy diety, plastry, preparaty chemiczno-farmaceutyczne.

3472

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 310067
(220) 2017 12 12
(210) 480049
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) HARCHUT ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KAMI,
Kolbuszowa, PL.
(540) ePrezenty.pl
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
artykuły pamiątkarskie i upominkowe, tablice, tabliczki i szyldy
z reprodukcjami oraz o treściach humorystycznych, przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, pojemniki drewniane, pojemniki
w formie pudełek wykonane z drewna, skrzynki, skrzynki do wina,
skrzynki do piwa, skrzynki do herbaty, szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, lusterka,
fartuchy, scyzoryki, ręczne narzędzia, beczki i beczułki, stoliki, stoliki
ruchome pod komputery, fotografie oprawione i nieoprawione, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, ramki do zdjęć, obrazy, obrazki, organizery, kalendarze, notatniki, mapy, kompasy, książki, biblie,
kartki okolicznościowe, artykuły papiernicze i piśmiennicze, artykuły piśmiennicze: długopisy, pióra, drobne artykuły wyposażenia
wnętrz, artykuły dekoracyjne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, biżuteria i wyroby jubilerskie, różance, kuferki kosmetyczne,
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, zegary i zegarki,
odzież, odzież dziecięca, śpiworki dla niemowląt, szczotki, ogrzewacze rąk, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zapalniczki, wagi, świece,
termometry, barometry, stojaki na butelki z winem, skarbonki, miarki, repliki broni, pozytywki, wyroby tytoniowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, bielizna
stołowa i pościelowa, urządzenia do przechowywania danych, metalowe nieśmiertelniki [identyfikatory], kłódki.
(111) 310068
(220) 2017 12 12
(210) 480051
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ELSTEAD LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice, PL.
(540) Elstead LIGHTING
(540)

Kolor znaku: biały, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
szary
(531) 01.15.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne,
oświetlenie szynowe, oświetlenie wpuszczane, oświetlenie natynkowe, oświetlenie zwisające, oświetlenie punktowe, oświetlenie
rozproszone, urządzenia i instalacje do montażu opraw oświetleniowych, systemy oświetleniowe, systemy zwieszania opraw oświetleniowych, stelaże do abażurów, elektryczne lampy, abażury do lamp,
klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, reflektory
do lamp, rury do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe
do oświetlania, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe,
rozpraszacz światła, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, żarówki elektryczne,
oświetlenie ścienne, oświetlenie podłogowe, oświetlenie awaryjne,
oprawy oświetleniowe, lampy halogenowe i fluorescencyjne, 35 or-
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ganizacja sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób
trzecich, w zakresie towarów: oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie
wewnętrzne, oświetlenie szynowe, oświetlenie wpuszczane, oświetlenie natynkowe, oświetlenie zwisające, oświetlenie punktowe,
oświetlenie rozproszone, urządzenia i instalacje do montażu opraw
oświetleniowych, systemy oświetleniowe, systemy zwieszania opraw
oświetleniowych, stelaże do abażurów, elektryczne lampy, abażury
do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, reflektory do lamp, rury do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa,
lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe
do oświetlania, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe,
rozpraszacz światła, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, żarówki elektryczne,
oświetlenie ścienne, oświetlenie podłogowe, oświetlenie awaryjne,
oprawy oświetleniowe, lampy halogenowe i fluorescencyjne.

(111) 310069
(220) 2017 12 12
(210) 480053
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) LYBRO
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia i zwalczania szkodników, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 310070
(220) 2017 12 13
(210) 480067
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ LEMONIADA
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana,
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda
gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje
na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów,
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające
głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona
witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje na bazie
owoców lub warzyw.
(111) 310071
(220) 2017 12 14
(210) 480075
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warka, PL.
(540) Sielanka nad Pilicą HOTEL
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 01.01.05, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, hotele, hostele, pensjonaty, zakwaterowanie
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wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie bankietów, organizowanie
posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
restauracje z grillem, rezerwacja hotelowa na osób trzecich, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacje hotelowe, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, winiarnie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie,
wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie pokoi, zakwaterowanie na pobyt czasowy.

(111) 310072
(220) 2017 12 14
(210) 480076
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) SKARB PAŃSTWA-MINISTER SPORTU I TURYSTYKI, Warszawa, PL.
(540) KIBICE RAZEM
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 02.07.25, 24.07.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych, przeprowadzanie
imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez piłkarskich, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez
i zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, organizowanie zajęć sportowych i imprez
sportowych, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
usługi wyrównywania szans [handicap] podczas imprez sportowych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych
imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, organizowanie meczów piłki nożnej, nauczanie gry w piłkę
nożną, organizacja zawodów w piłkę nożną, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, organizacja
i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu
piłki nożnej, edukacja sportowa, edukacja, rozrywka i sport, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacji dla dorosłych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, organizacja szkoleń, szkolenia sportowe,
szkolenia edukacyjne, szkolenia ruchowe dla dzieci, organizowanie
programów szkolenia młodzieży, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie kultury fizycznej
dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych.
(111) 310073
(220) 2017 12 14
(210) 480077
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) SKARB PAŃSTWA-MINISTER SPORTU I TURYSTYKI, Warszawa, PL.
(540) KIBICE RAZEM
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(540)

(531) 02.07.25, 24.07.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych, przeprowadzanie
imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez piłkarskich, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez
i zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, organizowanie zajęć sportowych i imprez
sportowych, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
usługi wyrównywania szans [handicap] podczas imprez sportowych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych
imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, organizowanie meczów piłki nożnej, nauczanie gry w piłkę
nożną, organizacja zawodów w piłkę nożną, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, organizacja
i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu
piłki nożnej, edukacja sportowa, edukacja, rozrywka i sport, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacji dla dorosłych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, organizacja szkoleń, szkolenia sportowe,
szkolenia edukacyjne, szkolenia ruchowe dla dzieci, organizowanie
programów szkolenia młodzieży, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie kultury fizycznej
dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych.
(111) 310074
(220) 2017 12 14
(210) 480078
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) SKARB PAŃSTWA-MINISTER SPORTU I TURYSTYKI, Warszawa, PL.
(540) KIBICE RAZEM
(540)

(531) 02.07.25, 24.07.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych, przeprowadzanie
imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez piłkarskich, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez
i zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, organizowanie zajęć sportowych i imprez
sportowych, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez spor-
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towych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
usługi wyrównywania szans [handicap] podczas imprez sportowych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych
imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, organizowanie meczów piłki nożnej, nauczanie gry w piłkę
nożną, organizacja zawodów w piłkę nożną, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, organizacja
i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu
piłki nożnej, edukacja sportowa, edukacja, rozrywka i sport, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacji dla dorosłych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, organizacja szkoleń, szkolenia sportowe,
szkolenia edukacyjne, szkolenia ruchowe dla dzieci, organizowanie
programów szkolenia młodzieży, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie kultury fizycznej
dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych.

(111) 310075
(220) 2017 12 14
(210) 480082
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) SYMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SYMAG
(540)

Kolor znaku: błekitny, biały, fioletowy, niebieski, turkusowy,
pomarańczowy, zielony, żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.09, 26.01.03
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej związane
z telefonami komórkowym, usługi sprzedaży hurtowej związane
z akcesoriami do rowerów.
(111) 310076
(220) 2017 12 14
(210) 480083
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warka, PL.
(540) Hotel Sielanka nad Pilicą
(510), (511) 43 bary, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, hotele, hostele, pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie bankietów, organizowanie
posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
restauracje z grillem, rezerwacja hotelowa na osób trzecich, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacje hotelowe, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, winiarnie, wynajem pomieszczeń na przyję-
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cia towarzyskie, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie,
wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie pokoi, zakwaterowanie na pobyt czasowy.

(111) 310077
(220) 2017 12 14
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) GRUPA AF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) biznes bez barier
(540)

(210) 480110

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 02.01.17, 02.01.30, 18.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 310078
(220) 2017 12 14
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siepraw, PL.
(540) XL tools Poland
(540)

(210) 480118

Kolor znaku: czarny, biały, pomrańczowy
(531) 26.15.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 młotki, młotki miękkie i młoty, siekiery, brzeszczoty do pił ręcznych, diamentowe noże do narzędzi obsługiwanych
ręcznie, diamenty szklarskie, diamenty szklarskie będące częściami
narzędzi ręcznych, dłuta, dobijaki gwoździ, dyski z włókna wulkanizowanego [narzędzia obsługiwane ręcznie], finki [noże fińskie], frezy
[narzędzia], frezy [narzędzia ręczne], frezy rotacyjne [narzędzia sterowane ręcznie], głowice kilofów, gwintownice [narzędzia ręczne],
gwintowniki do nakrętek [ręcznie obsługiwane], gwintowniki [narzędzia ręczne], kamienie ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie],
kamienie szlifierskie, kamienne narzędzia ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], kątowniki nastawne [narzędzia obsługiwane ręcznie],
kleszcze do drutu [narzędzia ręczne], klocki [uchwyty] do papieru
ściernego [narzędzia ręczne], koła tnące [narzędzia obsługiwane
ręcznie], młoty drewniane [narzędzia ręczne], narzędzia do usuwania
izolacji z drutu, narzędzia ręczne do cięcia płytek, narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne (ręczne), narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie,
noże do wykładzin, noże, narzędzia ręczne, noże ogrodnicze, noże
składane, noże strugarskie [obsługiwane ręcznie], noże uniwersalne,
nożyce do cięcia metalu [nożyce do blachy], nożyczki nieelektryczne
do tapet, nożyki do strugania w drewnie, obcinaki do rur [narzędzia
ręczne], obcinaki do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], obcinaki
do uszczelniania [narzędzia ręczne], obcinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, obudowy do pił
ręcznych, oprawki do rozwiertaków, oprawki do wierteł [narzędzia
ręczne], oprawki piłek do metalu przeznaczone do piłek do metalu obsługiwanych ręcznie, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia
kos, ośniki, ostrza do pił ręcznych, ostrza do piłek do metalu, ostrza
do piły poprzecznej, ostrza do strugów, ostrza do wyrzynarek [części
narzędzi obsługiwanych ręcznie], ostrza [narzędzia ręczne], ostrza
[noże] do strugów, ostrzałki, ostrzałki do noży, ostrzarki ręczne, per-
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foratory [narzędzia ręczne], piła otwornica [narzędzia obsługiwane
ręcznie], piłki do metalu, pilniki [narzędzia], piły do cięcia gałęzi, piły
do cięcia metalu, piły do płytek ceramicznych [narzędzia obsługiwane ręcznie], piły grzbietnice [narzędzia obsługiwane ręcznie], piły
kabłąkowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], piły [narzędzia ręczne],
piły ręczne, piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], piły
wzdłużne, pochwy na noże, pręty do ostrzenia, prowadnice do cięcia do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, prowadnice
do pił do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, przycinarki do rur [narzędzia], przyrządy do cięcia kątowego (narzędzia ręczne), przyrządy
do cięcia rur, przyrządy do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia noży,
przyrządy do ostrzenia ostrzy, ręczne narzędzia do polerowania,
ręczne narzędzia do wiercenia, ręczne obcinaki do siatki drucianej,
ręczne piłki do metalu, ręcznie obsługiwane diamenty szklarskie,
rozwiertaki, ściernice [narzędzia ręczne], scyzoryki, sierpaki, skalpele
do użytku hobbystycznego, skrobaki [narzędzia ręczne], strugi, strugi do drewna [narzędzia ręczne], strugi [narzędzia ręczne], świdry,
świdry ciesielskie, świdry ręczne, szczypce do cięcia drutu, szczypce,
kleszcze [narzędzia ręczne], szczypce tnące [szczypce uniwersalne],
szmerglowe tarcze ścierne, szpachle, szpachle do kitowania, tarcze
do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze ścierne
[części do narzędzi ręcznych], tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze szlifierskie
do noży i ostrzy, tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami
ręcznymi, tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami sterowanymi
ręcznie, tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarniki, tarki [narzędzia ręczne], toporki, topory, topory ciesielskie [narzędzia
ręczne], uchwyty do osełek, uchwyty do pił, uchwyty do pił ręcznych
jednochwytowych, uchwyty do wiertarek [części narzędzi obsługiwanych ręcznie], wałki do brzegów tapet, wiertarki [narzędzia ręczne], wiertła, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie,
wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], wiertła do muru przeznaczone do narzędzi ręcznych, wiertła do narzędzi ręcznych, wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertła do wiertarek ręcznych,
wiertła [narzędzia], wybijaki, zestawy końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych.

(732) EUROKADRA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) EUROKADRA EXPERT
(540)

(111) 310079
(220) 2017 12 14
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) MOBICARE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MobiCare
(540)

(111) 310083
(220) 2017 12 19
(210) 480276
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) QUENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) QUENDA
(540)

(210) 480120

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo podatkowe [rachunkowość], rekrutacja personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z BHP, usługi szkolenia personelu, 42 usługi
doradztwa informatycznego, doradztwo w sprawach komputerów.
(111) 310082
(220) 2017 12 15
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) EUROKADRA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, PL.
(540) EUROKADRA
(540)

(210) 480163

Kolor znaku: szary, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy (biura-), outsourcing [doradztwo
biznesowe], leasing pracowniczy, rekrutacja personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo związane z audytem, doradztwo podatkowe [rachunkowość], dobór personelu [dla osób trzecich], znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 41 usługi szkolenia personelu,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, szkolenie personelu
dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa.

(111) 310080
(220) 2017 12 14
(210) 480125
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Życie w płynie
(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty i produkty medyczne.

Kolor znaku: złoty, ciemnozłoty
(531) 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 tablice reklamowe [metalowe banery], 9 pamięci USB
[pendrive], elektroniczne tablice wyświetlające, mechaniczne podświetlane szyldy, neony reklamowe, 16 prospekty, cenniki, ulotki,
drukowany materiał promocyjny, reklamy drukowane, szyldy reklamowe z papieru lub kartonu, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
druki, artykuły biurowe, teczki, 20 tablice reklamowe, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, 35 reklama, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama
banerowa, reklama radiowa, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych,
37 budownictwo, budownictwo portowe, doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, 42 doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, projektowanie budowlane.

(111) 310081
(151) 2018 05 11

(111) 310084
(151) 2018 05 11

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.11.22, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo
dotyczące opieki nad osobami starymi, monitorowanie pacjentów,
opieka medyczna i zdrowotna, świadczenie usług w zakresie opieki
zdrowotnej w domach, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługo
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi telemedyczne, 45 informacje dotyczące
lokalizacji zaginionych osób, opieka nad domem pod nieobecność
właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi
w zakresie opieki, usługi elektronicznego monitorowania w celach
bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia, usługi monitoringu.

(220) 2017 12 15
(441) 2018 01 22

(210) 480161

(220) 2017 12 19
(441) 2018 01 22

(210) 480290
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(732) ZACZKIEWICZ SYLWIA OTWARTE SERCA ZACIŚNIĘTE PIĘŚCI,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały
(531) 02.09.18, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież treningowa, odzież sportowa (w tym bluzy, T-shirty, topy, spodnie, spodenki), 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze do uprawiania sportu,
rękawice do sportów walki [w tym rękawice do mieszanych sportów
walki], artykuły treningowe stosowane w sztukach walki, 41 zajęcia
sportowe [w tym sztuki walki, mieszane sztuki walki, samoobrona],
usługi klubów sportowych, trening i instruktaż sportowy, szkolenia
sportowe, edukacja sportowa, usługi rozrywkowe związane ze sportem, organizowanie i przeprowadzania zajęć i imprez sportowych,
udostępnienia obiektów i sprzętu do treningów sportowych, organizowanie konkursów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, obozy sportowe.
(111) 310085
(220) 2017 12 19
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) GMUREK MONIKA, Warszawa, PL.
(540) RUN
(540)

(210) 480297

(531) 02.09.04, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
bloki do pisania, emblematy, pieczęcie papierowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem aparatów], materiały drukowane, notatniki [notesy], notesy podręczne, papier do pisania, reprodukcje graficzne, rysunki [ryciny], skoroszyty na dokumenty, teczki,
skoroszyty [artykuły biurowe], zakładki do książek, 41 publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi trenerskie, 42 badawczo-rozwojowe (prace-) [dla osób trzecich].
(111) 310086
(220) 2017 12 19
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) SZUSTER ADAM, Warszawa, PL.
(540) TIME2HUNT
(540)

(531) 03.04.07, 27.05.01, 26.11.02

(210) 480317
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(510), (511) 9 lunety celownicze do broni palnej, wzmacniacze obrazu, 13 broń i amunicja, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 nauka polowania.

(111) 310087
(220) 2017 12 19
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) SZUSTER ADAM, Warszawa, PL.
(540) TIME2HUNT
(540)

(210) 480330

(531) 03.04.07, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 9 lunety celownicze do broni palnej, wzmacniacze obrazu, 13 broń i amunicja, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 nauka polowania.
(111) 310088
(220) 2017 12 20
(210) 480363
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, US.
(540) PETITE PLANET
(510), (511) 3 artykuły toaletowe do mycia i pielęgnacji skóry i włosów dla dorosłych i niemowląt.
(111) 310089
(220) 2017 12 20
(210) 480366
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ MOCNY GAZ
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana,
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda
gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje
na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów,
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające
głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona
witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje na bazie
owoców lub warzyw.
(111) 310090
(220) 2017 12 20
(210) 480367
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ LEKKI GAZ
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana,
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda
gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe nie-
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alkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje
na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów,
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające
głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona
witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje na bazie
owoców lub warzyw.

(540) MAYKA KLOCKOMANIA
(540)

(111) 310091
(220) 2017 12 20
(210) 480368
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ CYTRYNA NA GAZIE
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana,
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda
gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje
na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów,
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające
głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona
witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje na bazie
owoców lub warzyw.

(111) 310094
(220) 2017 12 22
(210) 480474
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SUPERLIFE
(540)

(111) 310092
(220) 2017 12 20
(210) 480371
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ POMARAŃCZA NA GAZIE
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana,
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda
gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje
na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów,
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające
głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona
witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje na bazie
owoców lub warzyw.
(111) 310093
(220) 2017 12 22
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.

(210) 480473

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, klocki do zabawy, figurki do zabawy.

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], poradniki [podręczniki],
komunikaty prasowe [materiały drukowane], dodatki do gazet
w postaci czasopism, czasopisma [periodyki], czasopisma o tematyce ogólnej, 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, reklama i marketing, reklama w czasopismach, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy prasowe (przygotowywanie-), usługi reklamy
prasowej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
41 publikacja czasopism, wydawanie czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie książek, czasopism, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, publikowanie książek, magazynów,
almanachów i czasopism, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, publikowanie, publikowanie tekstów.
(111) 310095
(220) 2017 12 22
(210) 480477
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Cena Miłości
(540)

Kolor znaku: różowy, fioletowy, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], poradniki [podręczniki],
komunikaty prasowe [materiały drukowane], dodatki do gazet
w postaci czasopism, czasopisma [periodyki], czasopisma o tematyce ogólnej, 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, reklama i marketing, reklama w czasopismach, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy prasowe (przygotowywanie-), usługi reklamy
prasowej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
41 publikacja czasopism, wydawanie czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie książek, czasopism, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek
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i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, publikowanie książek, magazynów,
almanachów i czasopism, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, publikowanie, publikowanie tekstów.

(111) 310096
(220) 2017 12 22
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) MAYKA TAŚMA DO KLOCKÓW
(540)

(210) 480478

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, klocki do zabawy, figurki do zabawy.
(111) 310097
(220) 2012 09 06
(210) 404552
(151) 2018 05 23
(441) 2012 12 17
(732) SIGMA PUMPY HRANICE, S.R.O., HRANICE I-MĚSTO, CZ.
(540) SIGMONA
(510), (511) 7 pompy jako części maszyn, silników i silników napędowych i ich części, pompy hydrodynamiczne jak i odśrodkowe, osiowe i wirowe, pompy hydrostatyczne tłokowe, nurnikowe, membranowe, skrzydełkowe, wrzecionowe, płytkowe, pompy z wirującymi
tłokami i pompy strumieniowe jak i ejektory i tarany hydrauliczne,
układy urządzeń pompujących należące do tej klasy, 9 przełączające
urządzenia regulacyjne, urządzenia elektryczne do sterowania pracą
i kontroli pracy pomp i agregatów pompowych, skrzynki przełączeniowe, wyłączniki ochronne, wskaźnik pracy silnika, urządzenia rejestrujące do zdalnego oznaczania poziomu wody oraz dopływającej
ilości, 11 wodociągi łącznie z domowymi instalacjami wodociągowymi, stacje pomp należące do tej klasy, urządzenia wodociągowe jak
i akcesoria do nich, urządzenia instalacyjne i części urządzeń pompujących należących do tej klasy.
(111) 310098
(220) 2013 04 17
(210) 413198
(151) 2018 05 11
(441) 2013 08 05
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) PASTELLA
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,
płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały
budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie
schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, wszystkie wyżej wymienione towary w klasie 19 z wyłączeniem
gliny, gliny ceramicznej w tym gliny kulkowej, gliny ceramicznej
w tym kulkowej do produkcji dachówek, 37 usługi budowlane, usługi
w zakresie układania kostki brukowej.
(111) 310099
(220) 2014 09 16
(210) 433448
(151) 2018 05 24
(441) 2015 01 05
(732) RĘDZIKOWSKA AGATA PPHU AGATA RE, Łódź, PL.
(540) agata re
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 25 apaszki, antypoślizgowe przybory do obuwia, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, bluzy, bluzki, boa na szyję, boty, bryczesy [spodnie],
buty, cholewki do butów, chusty, fulardy, cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki prysznicowe, czubki
do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, drewniaki,
dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], espadryle, etole [futra], fartuchy
[odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], garnitury, garsonki,
getry, gorsety, golfy, halki, półhalki, halki [bielizna], kalosze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kaptury [odzież], karczki koszul,
kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzyki,
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, krawaty, kurtki
[odzież], kombinezony, legginsy, liberie, majtki, mankiety [ubranie],
marynarki, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki
[odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony [koszule], napiętki do pończoch, nauszniki [odzież], obcasy, napiętki, obuwie, odzież, okrycia wierzchnie [odzież] ogrzewacze stóp
nieelektryczne, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
[odzież], pasy do pończoch [bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, palta, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, podszewki [elementy ubrań], podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy,
poszewki, potniki, półbuty, prochowce, przepaski na głowę, prysznicowe czepki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki
[odzież], sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, suknie, swetry, szale, szaliki,
szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy
do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty [ubrania], T-shirty, tuniki,
turbany, woalki [odzież], wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 310100
(220) 2015 09 14
(210) 446922
(151) 2018 05 23
(441) 2015 12 21
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) ALEK
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 310101
(220) 2015 10 28
(210) 448614
(151) 2018 05 16
(441) 2016 02 01
(732) ZWIĄZEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW
I DYSTRYBUTORÓW POLSKIE OKNA I DRZWI, Warszawa, PL.
(540) DOBRY MONTAŻ
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne – wszystkie dotyczące okien, drzwi, bram i osłon, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka.
(111) 310102
(220) 2016 01 28
(210) 451785
(151) 2018 05 24
(441) 2016 05 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MASTERCHEM
MARCIN WIŚNIEWSKI, PIOTR WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Zielona Góra, PL.
(540) MCH
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(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe
do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny i druty
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, formy, formy aluminiowe,
formy metalowe do odlewania materiałów ceramicznych, metalowe
zamknięcia do naczyń, kapsle uformowane z metali, metalowe zamknięcia do pojemników, rudy (kruszce), 7 maszyny do butelkowania, automatyczne maszyny dozujące, maszyny do zamykania butelek, narzędzia do pakowania [maszyny], urządzenia do pakowania
[maszyny], maszyny pakujące do owijania, maszyny do formowania
metali, maszyny do produkcji materiałów opakowaniowych, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny do formowania wtryskowego do tworzyw sztucznych, obrabiarki, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, gumowe zamknięcia do butelek, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji,
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, odbojniki do drzwi z tworzyw sztucznych, pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych,
pudełka do przechowywania [z tworzyw sztucznych], formy z tworzyw sztucznych do produkcji mydła, zbiorniki na wodę z tworzyw
sztucznych do celów domowych, imitacje szylkretu, imitacje produktów żywnościowych z tworzyw sztucznych, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata)
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem
szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 23 przędza i nici dla włókiennictwa, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, demontaż maszyn, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalacja maszyn przemysłowych, naprawa lub konserwa-
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cja maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży, 40 lutowanie, frezowanie, obróbka metali, polerowanie
materiałami ściernymi, szlifowanie, usługi spawalnicze, informacje
o obróbce materiałów, obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu
produkcji form z tworzyw sztucznych, udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 usługi
prawne, organizowanie świadczenia usług prawnych, udostępnianie
informacji o modzie, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru.

(111) 310103
(220) 2016 03 22
(151) 2018 05 16
(441) 2016 06 20
(732) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby, PL.
(540) YAWAL ALUMINIUM + ARCHITEKTURA Y
(540)

(210) 453987

Kolor znaku: czerwony, jasnoniebieski, biały
(531) 24.17.05, 24.17.07, 26.03.01, 26.03.02, 26.03.03, 26.05.01,
26.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały metalowe na rusztowania budowlane, przewody
nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy
łączące metalowe, wyroby ślusarskie dla budownictwa, okucia metalowe, okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do drzwi
i okien metalowe, osprzęt metalowy do drzwi i okien, ościeżnice
metalowe, progi metalowe, ramy do okien metalowe, drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe,
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe eliminujące trzaskanie,
bramy metalowe, schody metalowe, stopnie schodów metalowe,
obudowy schodów metalowe, barierki balkonowe metalowe, daszki
metalowe, pokrycia metalowe dachów, kosze dachowe metalowe,
kominy metalowe, gzymsy metalowe, przegrody metalowe, stropy
metalowe, ściany osłonowe z metalu, ściany metalowe, konstrukcje
stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, płyty konstrukcyjne
metalowe, podłużnice metalowe, kratownice metalowe, szkielety
ramowe konstrukcji metalowych, panele konstrukcyjne metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, słupy metalowe, słupy
metalowe konstrukcyjne, słupy i stemple podporowe metalowe,
pomosty prefabrykowane metalowe, rusztowania metalowe, okładziny metalowe, płytki metalowe, metalowe okładziny elewacyjne,
żaluzje metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne do instalacji
solarnych, metalowe konstrukcje nośne szklarni, słupy ogłoszeniowe
metalowe, szyldy metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, budowlane konstrukcje aluminiowo-szklane, barierki aluminiowe, parapety aluminiowe do okien, kształtowniki aluminiowe, profile aluminiowe do mebli, okucia metalowe do mebli,
kółka samonastawne do mebli metalowe, 19 materiały budowlane
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe
dla budownictwa, ramy okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe,
futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki działowe
niemetalowe, szkło budowlane, szkło bezodpryskowe, szkło okienne dla budownictwa, budynki przenośne niemetalowe, szklarnie
przenośne niemetalowe, 37 usługi budowlane, usługi montażowe,
montaż rusztowań, montaż konstrukcji budowlanych metalowych,
aluminiowych i aluminiowo-szklanych, montaż ślusarki aluminiowej
otworowej w postaci: okien, okien dachowych, drzwi, montaż ścianek działowych i przegród, zabudowa wnętrz, usługi remontowe
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w zakresie stolarki budowlanej, budowa pawilonów i sklepów targowych, usługi dekarskie, wykonywanie pokryć dachowych, usługi
budowlane w zakresie elewacji, montaż okładzin szklanych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie konstrukcji metalowych, izolowanie budynków, wynajem sprzętu budowlanego.

(111) 310104
(220) 2016 03 30
(151) 2018 05 25
(441) 2016 07 04
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Cu MIEDŹ EXTRA 350 SC
(540)

(210) 454278

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, czarny
(531) 26.01.08, 26.01.03, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze.
(111) 310105
(220) 2016 05 02
(210) 455836
(151) 2018 05 16
(441) 2016 08 01
(732) DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) clinneo
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki impregnujące i konserwujące powierzchnie
cementowe, kamienne, z tworzyw sztucznych, skóry i tekstyliów,
preparaty do odtłuszczania, rozpuszczalniki, 3 preparaty do czyszczenia, usuwania tłuszczów, osadów, nalotów, odplamiacze, środki
wybielające, detergenty, papier i emulsje ścierne, materiały polerskie, środki nabłyszczające, 35 reklama, badanie rynku i opinii
publicznej, marketing, promocja, zbieranie i rozpowszechnianie
informacji na temat środków czyszczących, impregnujących i konserwujących, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, prowadzenie sklepu/hurtowni z chemią gospodarczą
i środkami czyszczącymi, również za pośrednictwem Internetu, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc w negocjacjach handlowych.
(111) 310106
(220) 2016 05 24
(210) 456889
(151) 2018 05 14
(441) 2016 07 04
(732) CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR
WOJTYLAK SPÓŁKA JAWNA, Mogilno, PL.
(540) Solidstar
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 01.01.02, 01.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, materiały
do pakowania z tworzyw sztucznych, 17 folie z tworzyw sztucznych
do stosowania w rolnictwie, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, 19 materiały
budowlane niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa.
(111) 310107
(151) 2018 05 16

(220) 2016 12 05
(441) 2018 01 29

(210) 464651
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(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) CleanBin
(510), (511) 3 granulki zapachowe do koszy na śmieci.
(111) 310108
(220) 2017 03 07
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) LUDWIKOWSKI ROMAN, Kraków, PL.
(540) Große Wäsche
(540)

(210) 468514

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi,
detergenty, enzymatyczne środki piorące, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, pasty do mebli, pianka
do czyszczenia, płyny do czyszczenia, środki do nadawania połysku,
preparaty do czyszczenia, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do prania, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenia podłóg,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty
do szorowania, preparaty wybielające, proszek do zmywarek, proszki
do prania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, soda
wybielająca, środek do polerowania mebli, środki do czyszczenia,
środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki do czyszczenia toalet, środki do mycia szkła, środki do polerowania podłóg i mebli,
środki do polerowania w aerozolu, środki do usuwania plam, środki
do zmywania naczyń, środki ochronne do prania, środki usztywniające i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], środki wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, środki wybielające stosowane w pralnictwie, środki wygładzające i nadające praniu
połysk, środki zmiękczające do prania, środki zmiękczające do tkanin,
substancje czyszczące do użytku domowego, wosk antypoślizgowy
do podłóg, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do polerowania,
wybielacz do użytku domowego, sole wybielające, wywabiacze plam,
wywabiacze plam [preparaty], żrące środki czyszczące, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa na rzecz osób trzecich następujących towarów:
antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg,
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego
[pranie], chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, detergenty, enzymatyczne środki piorące, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanki do mycia okien,
mieszanki do pielęgnacji podłóg, pasty do mebli, pianka do czyszczenia, płyny do czyszczenia, środki do nadawania połysku, preparaty do czyszczenia, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty chemiczne do prania, preparaty czyszczące do dywanów,
preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do szorowania, preparaty wybielające, proszek do zmywarek, proszki do prania,
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, soda wybielająca,
środek do polerowania mebli, środki do czyszczenia, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki do czyszczenia toalet, środki
do mycia szkła, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania w aerozolu, środki do usuwania plam, środki do zmywania
naczyń, środki ochronne do prania, środki usztywniające i nadające
gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], środki wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, środki wybielające stosowane
w pralnictwie, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki
zmiękczające do prania, środki zmiękczające do tkanin, substancje
czyszczące do użytku domowego, wosk antypoślizgowy do podłóg,
wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do polerowania, wybielacz
do użytku domowego, sole wybielające, wywabiacze plam, wywabiacze plam [preparaty], żrące środki czyszczące, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych
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towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją
powyższych towarów.

(111) 310109
(220) 2017 03 24
(210) 469463
(151) 2018 05 10
(441) 2017 11 27
(732) HERNIK ALEKSANDER ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
HERBUD, Rogoźnik, PL.
(540) HERBUD MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 6 armatura do przewodów metalowa, przewody centralnego ogrzewania metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, rury metalowe, 11 aparatura i instalacje
chłodnicze, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do klimatyzacji, kolektory słoneczne, kominki domowe, pompy cieplne, przewody jako
części instalacji sanitarnych, instalacje wodociągowe, 17 materiały
ciepłochronne, izolatory, kauczuk syntetyczny, osłony niemetalowe
do rur, przewody giętkie niemetalowe, taśmy izolacyjne, wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator, 19 materiały budowlane niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, 37 usługi budownictwa, izolowanie budynków,
instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie oraz
naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawy instalacji
ogrzewczych, budowa i konserwacja rurociągów.
(111) 310110
(220) 2017 04 19
(151) 2018 05 18
(441) 2017 07 17
(732) STAN-SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, PL.
(540) stanszkło
(540)

(210) 470602

Kolor znaku: granatowy, błękitny, biały
(531) 26.11.01, 26.04.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 19 kolorowe szkło okienne, szkło budowlane, szkło dekoracyjne do użytku w budownictwie, szkło izolacyjne, szkło izolacyjne do budownictwa, szkło odbijające ciepło do budownictwa,
szkło okienne, szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie,
szyby barwione do użytku w budownictwie, szyby stosowane w budownictwie, 21 półprzetworzone szkło, szkło emaliowane, szkło
mleczne, szkło na szyby, szkło nieobrobione, szkło nieprzetworzone, szkło ozdobne, szkło płaskie walcowane, szkło prasowane, szkło
profilowane, szkło w stanie surowym, 40 barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, cięcie szkła okiennego, fazowanie szkła,
polerowanie szkła, wygładzanie powierzchni szkła.
(111) 310111
(220) 2017 05 10
(210) 471473
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) LUCCHESI-KOZŁOWSKA IWONA, Warszawa, PL.
(540) SAN LORENZO
(510), (511) 41 organizowanie imprez okolicznościowych, przyjęć towarzyskich i rodzinnych, prowadzenie klubów nocnych, organizowanie balów, pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
imprez szkoleniowych, seminariów, konferencji, karaoke, salony gier,
usługi reportażu, 43 organizowanie przyjęć weselnych, usługi barów
szybkiej obsługi, usługi barów hotelowych, kafeterie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, stołówki, prowadzenie hoteli, moteli,
pensjonatów, usługi cateringowe, wypożyczanie krzeseł, naczyń,
sztućców, bielizny stołowej i urządzeń gastronomicznych.
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(111) 310112
(220) 2017 07 12
(210) 474024
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS Upstream
(510), (511) 4 paliwo, paliwo gazowe, ropa naftowa (surowa lub rafinowana), 37 usługi wydobywcze w górnictwie, usługi wydobywcze
ropy naftowej i gazu ziemnego, budownictwo podwodne, naprawy
podwodne, budowa i konserwacja rurociągów, naprawa i konserwacja maszyn, maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, statków i łodzi, wynajmowanie i dzierżawa maszyn i urządzeń
budowlanych, 42 usługi w zakresie analizy pokładów roponośnych,
badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy pól naftowych, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, doradztwo naukowe i technologiczne, a także badania i projektowanie konieczne do świadczenia
powyższych usług, projektowanie, instalowanie aktualizacja, konserwacja i wypożyczanie oprogramowań komputerowych.
(111) 310113
(220) 2017 07 31
(151) 2018 05 21
(441) 2017 10 02
(732) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń, PL.
(540) AERO AB SOLUTIONS IN PACKAGING
(540)

(210) 474775

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, folie z tworzywa
sztucznego dla celów przemysłowych, folie dla przemysłu spożywczego, folie do pakowania, folie termokurczliwe, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza, folie z perforacją, wyroby
z folii z tworzywa sztucznego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe,
folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowego, worki, płachty,
woreczki na żywność, torby i torebki jednorazowe, torebki śniadaniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw
sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, obwoluty
na dokumenty z tworzywa sztucznego, kaptury foliowe, 17 folie
oraz taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych inne
niż do pakowania, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw
sztucznych do celów przemysłowych, folie z tworzyw sztucznych
do stosowania w rolnictwie, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej handlowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu tworzyw
sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych,
folii dla rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja
sprzedaży, informacja handlowa, promocja sprzedaży.
(111) 310114
(220) 2017 07 31
(151) 2018 05 21
(441) 2017 10 02
(732) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń, PL.
(540) Elite Wrap silage stretch film for bales
(540)

(210) 474777

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 24.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, folie z tworzywa
sztucznego dla celów przemysłowych, folie dla przemysłu spożywczego, folie do pakowania, folie termokurczliwe, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza, folie z perforacją, wyroby
z folii z tworzywa sztucznego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe,
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folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowego, worki, płachty,
woreczki na żywność, torby i torebki jednorazowe, torebki śniadaniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw
sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, obwoluty
na dokumenty z tworzywa sztucznego, kaptury foliowe, 17 folie
oraz taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych inne
niż do pakowania, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw
sztucznych do celów przemysłowych, folie z tworzyw sztucznych
do stosowania w rolnictwie, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej handlowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu tworzyw
sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych,
folii dla rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja
sprzedaży, informacja handlowa, promocja sprzedaży.

(111) 310115
(220) 2017 08 03
(210) 474931
(151) 2018 05 28
(441) 2018 02 05
(732) JANECZEK URSZULA EZOLINIA ANGELA, Gaj, PL.
(540) EZOLINIA WRÓŻBY „Tarocistka Agnelya”
(510), (511) 45 usługi przewidywania przyszłości w postaci wróżenia,
usługi w zakresie jasnowidztwa, doradztwo duchowe, poradnictwo
duchowe, przepowiadanie przyszłości, przepowiednie astrologiczne, usługi astrologiczne, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo
związane z astrologią, stawianie tarota indywidualnym osobom,
ustalanie horoskopów, usługi wróżenia z kart.
(111) 310116
(220) 2017 08 10
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 08
(732) 2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRIME³
(540)

(210) 475209

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.07.01, 24.17.07
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, miksery, malaksery. krajalnice do chleba i wędlin, młynki elektryczne
do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki, maszynki do mielenia
mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchenne, odkurzacze, węże i ssawki
do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, urządzenia do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania
płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maselnice elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny i urządzenia
elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne niż ręczne,
noże elektryczne, nożyce elektryczne, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, otwieracze
elektryczne do puszek, podgrzewacze wody (części maszyn), pralki,
prasownice, przyrządy elektryczne do woskowania i polerowania
butów, roboty kuchenne elektryczne, rozdrabniarki do odpadków,
torby do odkurzaczy, trzeparki elektryczne, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, elektryczne urządzenia do mycia, urządzenia
i sprzęt do pastowania i froterowania, urządzenia kuchenne elektryczne, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów czyszczących, instalacje odpylające
do czyszczenia, kosiarki ogrodowe elektryczne, krajalnice, miksery,
szatkownice do warzyw, wilki do mięsa, części zamienne do wyżej
wymienionych artykułów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza
(maszynki do golenia), 9 urządzenia audio-wideo, odbiorniki radiowe,
radia samochodowe, anteny, anteny samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wieże, miniwieże, radio budziki, gramofony, głośniki,
głośniki samochodowe, słuchawki, telewizory, telewizory LCD, filtry
ekranowe, okulary, okulary 3D, kable i przewody, komputery, komputery przenośne, kasy fiskalne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt
CD, ekrany i rzutniki ekranowe, telefony cyfrowe i komórkowe, tablety,
zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały do telefonów komórkowych, etui
na telefony komórkowe, przewody telefoniczne, notesy elektronicz-
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ne, akumulatory, zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe
do samochodów, do motocykli i do skuterów, urządzenia chroniące
przed kradzieżą samochody, motocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, odbiorniki radiowe montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież chroniąca przed wypadkami,
odzież ochronna dla motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski ochronne, osłony przeciwodblaskowe, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów
mechanicznych, rękawice ochronne dla motocyklistów, urządzenia
GPS, oprogramowanie komputerowe do pojazdów mechanicznych –
software ładowalny na nośnikach, programy komputerowe – komputerowe systemy wspomagające pracę układów pojazdów mechanicznych, komputerowe systemy konwersji i analizy danych dotyczących
pracy układów pojazdów mechanicznych, komputerowe programy
sterujące, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe programy nagrane, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne,
karty pamięci, dyski cyfrowe, płyty CD, płyty DVD, pliki komputerowe,
interfejsy, procesory, monitory, monitory dotykowe, urządzenia do gry
działające z odbiornikiem telewizyjnym, kamery cofania, urządzenia
sygnalizacyjne dla pojazdów mechanicznych, czujniki parkowania,
trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, diody, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania, elektryczne urządzenia do zaparzania kawy
i herbaty, ekspresy do kawy, smażarki elektryczne, przenośne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opiekacze
kanapek, aparatura chłodząca do napojów, aparatura do suszenia,
aparatura do suszenia owoców, elektryczne urządzenia do suszenia
owoców, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura
i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania
powietrza, elektryczne formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne garnki ciśnieniowe, elektryczne
ogrzewacze stóp, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej,
frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grzejniki, grzejniki
do nóg, grzejniki elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy
do układania włosów, lodówki, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewanie wody
(aparatura), rożen, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia i instalacje do gotowania,
urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje klimatyzacyjne
do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji, dmuchawy, instalacje
do filtrowania powietrza w pojazdach, żarówki samochodowe, reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe, klosze do lamp, osłony
do lamp, lampy kierunkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki,
urządzenia do oświetlenia pojazdów, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach, części zamienne i akcesoria
do wyżej wymienionych artykułów, 14 metale szlachetne i ich stopy,
wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nieujęte w innych
klasach, mianowicie: wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 20 meble kempingowe, materace kempingowe, maty do spania kempingowe, stojaki [meble] pod
telewizor, 21 akcesoria kempingowe, mianowicie: naczynia z melaminy, grille kempingowe, pojemniki na żywność, garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, 28 zabawki, domki dla dzieci, trampoliny,
akcesoria sportowe.

(111) 310117
(220) 2017 08 10
(210) 475211
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 08
(732) 2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRIME3
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, miksery, malaksery. krajalnice do chleba i wędlin, młynki elektryczne
do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki, maszynki do mielenia
mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchenne, odkurzacze, węże i ssawki
do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, urządzenia do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania

Nr 9/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maselnice elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny i urządzenia
elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne niż ręczne,
noże elektryczne, nożyce elektryczne, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, otwieracze
elektryczne do puszek, podgrzewacze wody (części maszyn), pralki,
prasownice, przyrządy elektryczne do woskowania i polerowania
butów, roboty kuchenne elektryczne, rozdrabniarki do odpadków,
torby do odkurzaczy, trzeparki elektryczne, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, elektryczne urządzenia do mycia, urządzenia
i sprzęt do pastowania i froterowania, urządzenia kuchenne elektryczne, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów czyszczących, instalacje odpylające
do czyszczenia, kosiarki ogrodowe elektryczne, krajalnice, miksery,
szatkownice do warzyw, wilki do mięsa, części zamienne do wyżej
wymienionych artykułów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza
(maszynki do golenia), 9 urządzenia audio-wideo, odbiorniki radiowe,
radia samochodowe, anteny, anteny samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wieże, miniwieże, radio budziki, gramofony, głośniki,
głośniki samochodowe, słuchawki, telewizory, telewizory LCD, filtry
ekranowe, okulary, okulary 3D, kable i przewody, komputery, komputery przenośne, kasy fiskalne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt
CD, ekrany i rzutniki ekranowe, telefony cyfrowe i komórkowe, tablety,
zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały do telefonów komórkowych, etui
na telefony komórkowe, przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, akumulatory, zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe
do samochodów, do motocykli i do skuterów, urządzenia chroniące
przed kradzieżą samochody, motocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, odbiorniki radiowe montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież chroniąca przed wypadkami,
odzież ochronna dla motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski ochronne, osłony przeciwodblaskowe, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów
mechanicznych, rękawice ochronne dla motocyklistów, urządzenia
GPS, oprogramowanie komputerowe do pojazdów mechanicznych –
software ładowalny na nośnikach, programy komputerowe – komputerowe systemy wspomagające pracę układów pojazdów mechanicznych, komputerowe systemy konwersji i analizy danych dotyczących
pracy układów pojazdów mechanicznych, komputerowe programy
sterujące, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe programy nagrane, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne,
karty pamięci, dyski cyfrowe, płyty CD, płyty DVD, pliki komputerowe,
interfejsy, procesory, monitory, monitory dotykowe, urządzenia do gry
działające z odbiornikiem telewizyjnym, kamery cofania, urządzenia
sygnalizacyjne dla pojazdów mechanicznych, czujniki parkowania,
trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, diody, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania, elektryczne urządzenia do zaparzania kawy
i herbaty, ekspresy do kawy, smażarki elektryczne, przenośne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opiekacze
kanapek, aparatura chłodząca do napojów, aparatura do suszenia,
aparatura do suszenia owoców, elektryczne urządzenia do suszenia
owoców, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura
i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania
powietrza, elektryczne formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne garnki ciśnieniowe, elektryczne
ogrzewacze stóp, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej,
frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grzejniki, grzejniki
do nóg, grzejniki elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy
do układania włosów, lodówki, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewanie wody
(aparatura), rożen, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia i instalacje do gotowania,
urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje klimatyzacyjne
do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji, dmuchawy, instalacje
do filtrowania powietrza w pojazdach, żarówki samochodowe, reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe, klosze do lamp, osłony
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do lamp, lampy kierunkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki,
urządzenia do oświetlenia pojazdów, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach, części zamienne i akcesoria
do wyżej wymienionych artykułów, 14 metale szlachetne i ich stopy,
wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nieujęte w innych
klasach, mianowicie: wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 20 meble kempingowe, materace kempingowe, maty do spania kempingowe, stojaki [meble] pod
telewizor, 21 akcesoria kempingowe, mianowicie: naczynia z melaminy, grille kempingowe, pojemniki na żywność, garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, 28 zabawki, domki dla dzieci, trampoliny,
akcesoria sportowe.

(111) 310118
(220) 2017 09 06
(210) 476193
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) NATURA COLD PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NATURA COLD PRESS 100% JUICE
(540)

(531) 27.05.01, 05.01.05, 05.01.16, 05.07.13
(510), (511) 29 mieszanki i desery owocowe i warzywne, owoce
w słoikach, kawałki owoców w słoikach, potrawy gotowe składające
sie głównie z warzyw, musy owocowe, musy warzywne, ekstrakty
spożywcze z owoców, warzyw, orzechów, nasion, ziół, żywność typu
superfood, tj. preparowane orzechy, ziarna, nasiona i pestki oraz konserwowe, suszone lub gotowane owoce i warzywa, 32 soki wyciskane
na zimno, soki, soki owocowe, soki z warzyw, napoje ze zmiksowanych
owoców (koktajle smoothie), soki owocowe świeżo wyciskane, napoje
owocowe, napoje warzywne, skoncentrowane soki owocowe, soki gazowane, owocowe nektary, napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe owocowe lub warzywne, wody, wody aromatyzowane, lemoniada, napoje orzeźwiające, napoje na bazie owoców lub warzyw,
syropy i koncentraty do sporządzania napojów, preparaty do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, napoje witaminizowane,
napoje aromatyzowane owocami, napoje mrożone na bazie owoców
lub warzyw, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w zakresie następujących towarów: mieszanki
i desery owocowe i warzywne, owoce w słoikach, kawałki owoców
w słoikach, potrawy gotowe, musy owocowe, musy warzywne, ekstrakty spożywcze z owoców, warzyw, orzechów, nasion, ziół, żywność
typu superfood, tj. preparowane orzechy, ziarna, nasiona i pestki oraz
konserwowe, suszone lub gotowane owoce i warzywa, soki wyciskane
na zimno, soki, soki owocowe, soki z warzyw, napoje ze zmiksowanych
owoców (koktajle smoothie), soki owocowe świeżo wyciskane, napoje
owocowe, napoje warzywne, skoncentrowane soki owocowe, soki gazowane, owocowe nektary, napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe owocowe lub warzywne, wody, wody aromatyzowane, lemoniada, napoje orzeźwiające, napoje na bazie owoców lub warzyw, syropy i koncentraty do sporządzania napojów, preparaty do sporządzania
napojów, sorbety w postaci napojów, napoje witaminizowane, napoje
aromatyzowane owocami, napoje mrożone na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe wyciągi z owoców, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, reklama on-line, promocja sprzedaży, organizacja i prowadzenie imprez w celach promocyjnych, organizowanie akcji handlowych
i reklamowych, profesjonalne prowadzenie restauracji oraz lokali gastronomicznych i hotelowych, także w ramach franczyzy, usługi importowo-eksportowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
w zakresie artykułów spożywczych, napojów, pośrednictwo handlowe przy zakupie, sprzedaży, imporcie i eksporcie artykułów spożywczych, napojów, promowanie towarów i usług poprzez umieszczanie
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reklam i ogłoszeń promocyjnych na stronach elektronicznych dostępnych przez sieć komputerową, promocja usług handlu detalicznego
za pomocą kart lojalnościowych i programów nagród, ze specjalnym
uwzględnieniem artykułów spożywczych, napojów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także drogą elektroniczną, za pośrednictwem światowych sieci informatycznych lub za pośrednictwem
systemu telezakupów, 43 usługi restauracyjne świadczone w lokalach
zajmujących się sprzedażą żywności, napojów alkoholowych i innych
napojów bezalkoholowych, usługi kateringowe on-line, katering, usługi planowania menu on-line, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(510), (511) 29 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób wytworzone lub przetworzone produkty warzywne i ziemniaczane,
pieczone, suszone, solone, przyprawiane, powlekane i przetworzone orzechy, orzechy nerkowca, orzechy pistacjowe, migdały,
orzechy ziemne, orzechy kokosowe (wiórki), owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wyciągi z wodorostów do celów
spożywczych, wyroby imbirowe będące suszonymi owocami, masło
orzechowe, 30 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób wytworzone lub przetworzone tapioka, maniok, ryż, kukurydza, pszenica
lub inne produkty zbożowe, wyroby imbirowe będące wyrobami cukierniczymi i galaretkami owocowymi, przyprawione ciastka i precle.

(111) 310119
(220) 2017 09 19
(210) 476675
(151) 2018 04 19
(441) 2017 11 20
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) MIGRENOXIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(111) 310122
(220) 2017 09 20
(210) 476728
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE.
(540) Przysnacki CHIPSY W KOTLE PRAŻONE przechrupkie! BEZ
DODATKU GLUTAMINIANU SODU
(540)

(111) 310120
(220) 2017 09 19
(210) 476684
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Rockets 20 FULL FLAVOUR
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 25.07.15, 25.07.20, 25.07.21, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara,
cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny
do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, artykuły dla
palaczy zwłaszcza urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.
(111) 310121
(220) 2017 09 20
(210) 476724
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE.
(540) Przysnacki CHIPSY W KOTLE PRAŻONE przechrupkie!
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, brązowy, jasnobrązowy, żółty,
jasnożółty, czerwony, ciemnozielony, zielony, ciemnoniebieski,
niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 07.01.09, 11.03.18, 01.15.11,
08.07.08, 26.11.01

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnozielony, zielony, jasnozielony, żółty, jasnożółty, czerwony,
niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.09, 26.13.25, 11.03.18, 01.15.11,
08.07.08, 26.11.01, 08.07.99
(510), (511) 29 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób wytworzone lub przetworzone produkty warzywne i ziemniaczane,
pieczone, suszone, solone, przyprawiane, powlekane i przetworzone orzechy, orzechy nerkowce, orzechy pistacjowe, migdały,
orzechy ziemne, orzechy kokosowe (wiórki), owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wyciągi z wodorostów do celów
spożywczych, wyroby imbirowe będące suszonymi owocami, masło
orzechowe, 30 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób wytworzone lub przetworzone tapioka, maniok, ryż, kukurydza, pszenica
lub inne produkty zbożowe, wyroby imbirowe będące wyrobami cukierniczymi i galaretkami owocowymi, przyprawione ciastka i precle.
(111) 310123
(220) 2017 09 25
(210) 476828
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Rockbridge TFI
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, zestawianie i systematyzacja
w komputerowych bazach danych, 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich
oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie cudzymi pakietami papierów wartościowych na zlecenie,
profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa
lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji
przedstawiciela funduszy zagranicznych, operacje i doradztwo finansowe oraz ekonomiczne, inwestycje kapitałowe, skup i sprzedaż
oraz obrót papierami wartościowymi, zarządzanie kapitałowe, lokaty kapitałowe, pośrednictwo maklerskie, czynności powiernicze,
analizy finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, wszelkiego
rodzaju usługi i operacje finansowe na giełdach towarowych i kapitałowych, wyceny finansowe, transfer kapitałowy, zarządzanie finansa-
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mi i portfelami inwestycyjnymi, trust inwestycyjny o nieograniczonej
wielkości emisji, udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, obrót
dewizowy, obsługa finansowa obrotów międzynarodowych, dokonywanie transakcji finansowych, przyjmowanie poręczeń i gwarancji
bankowych, elektroniczny transfer kapitałowy, zlecone czynności
związane z emisją i obrotem papierami wartościowymi, subemisja
inwestycyjna (underwriting), inwestowanie w imieniu osób trzecich,
programy oszczędnościowe i emerytalne, 38 elektroniczny przekaz
informacji i danych, w tym za pośrednictwem terminali komputerowych, gromadzenie i przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej w sieci globalnej, informacja kapitałowa i inwestycyjna również
w sieci globalnej.

(111) 310124
(220) 2017 09 25
(210) 476831
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Rockbridge
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, zestawianie i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 36 tworzenie funduszy
inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób
trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie cudzymi pakietami papierów wartościowych
na zlecenie, profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne
towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, operacje
i doradztwo finansowe oraz ekonomiczne, inwestycje kapitałowe,
skup i sprzedaż oraz obrót papierami wartościowymi, zarządzanie
kapitałowe, lokaty kapitałowe, pośrednictwo maklerskie, czynności
powiernicze, analizy finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, wszelkiego rodzaju usługi i operacje finansowe na giełdach towarowych i kapitałowych, wyceny finansowe, transfer kapitałowy, zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, trust inwestycyjny
o nieograniczonej wielkości emisji, udzielanie poręczeń i gwarancji
bankowych, obrót dewizowy, obsługa finansowa obrotów międzynarodowych, dokonywanie transakcji finansowych, przyjmowanie
poręczeń i gwarancji bankowych, elektroniczny transfer kapitałowy, zlecone czynności związane z emisją i obrotem papierami wartościowymi, subemisja inwestycyjna (underwriting), inwestowanie
w imieniu osób trzecich, programy oszczędnościowe i emerytalne,
38 elektroniczny przekaz informacji i danych, w tym za pośrednictwem terminali komputerowych, gromadzenie i przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej w sieci globalnej, informacja kapitałowa
i inwestycyjna również w sieci globalnej.
(111) 310125
(220) 2017 10 05
(210) 477334
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 11
(732) CICHOCKA MONIKA KANCELARIA ADWOKACKA, Warszawa, PL.
(540) GUN SHOT
(510), (511) 41 pokazy taneczne na żywo, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, imprezy taneczne, organizowanie imprez tanecznych, organizacja konkursów tanecznych, prezentacja pokazów
tanecznych, organizowanie pokazów tanecznych, rozrywka w postaci występów tanecznych, rozrywka w postaci występów tanecznych
na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, występy muzyczne
na żywo, występy grup muzycznych na żywo, występy zespołów
muzycznych na żywo, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, zajęcia sportowe, obozy
sportowe, szkolenie sportowe, usługi sportowe, szkolenia sportowe,
edukacja sportowa, sport i fitness, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie
zawodów sportowych i imprez sportowych, produkcja konkursów
sportowych, organizacja imprez sportowych, szkolenia nauczycieli
sportowych, szkolenia zawodników sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, zajęcia sporto-
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we i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, informacje dotyczące
edukacji sportowej, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych.

(111) 310126
(220) 2017 10 09
(210) 477444
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) PAZOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Pazola TRAVEL & ADVENTURE ODKRYJ Z NAMI ŚWIAT
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż ubezpieczeń turystycznych, sprzedaż sprzętu nurkowego i turystycznego, sprzedaż wycieczek na cały świat
łącznie z biletami na różne środki transportu, promocja [reklama]
podróży, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, 39 organizowanie wycieczek
na cały świat łącznie z biletami na różne środki transportu, wynajem
jachtów na całym świecie, rezerwowanie podróży, planowanie podróży, organizowanie podróży, organizowanie podróży autobusem,
organizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży samolotowych, usługi rezerwowania podróży, planowanie trasy podróży, agencje rezerwacji podróży, usługi agencji podróży w zakresie
podróży biznesowych, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi agencji podróży w zakresie organizowania
podróży wakacyjnych, usługi rezerwacji podróży lotniczych, usługi
w zakresie podróży, usługi rezerwacji podróży turystycznych, organizowanie podróży i rejsów, planowanie i organizowanie podróży,
doradztwo w zakresie podróży, organizowanie transportu i podróży,
organizacja i rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek [krótkich
podróży], udzielanie informacji dotyczących podróży, usługi rezerwacji wczasów i podróży, usługi agencyjne obejmujące organizację
podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące podróży, organizowanie
podróży i wycieczek statkami, agencje usługowe do planowania
podróży, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi w zakresie rezerwowania podróży, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych,
planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, organizowanie
podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, udzielanie informacji
związanych z trasami podróży, usługi w zakresie podróży drogą powietrzną, skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży,
usługi doradcze związane z organizowaniem podróży, doradztwo
w zakresie planowania trasy podróży, usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, organizowanie podróży z i do hotelu, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, rezerwacja podróży
za pośrednictwem biur turystycznych, udzielanie informacji online
na temat podróży, usługi informacyjne w odniesieniu do podróży,
usługi biura podróży związane z podróżą omnibusem, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową, skomputeryzowane usługi
informacyjne związane z rezerwacjami podróży, usługi rezerwacji
w zakresie podróży drogą morską, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży,
usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących podróży, informacje dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania-), usługi
przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi opakowywania w celu ochrony bagażu podczas podróży, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, dostarczanie biletów w celu
umożliwienia ich posiadaczom podróży, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi w zakresie
udzielania informacji związanych z trasami podróży, usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane z planowaniem podróży,
planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą
środków elektronicznych, usługi w zakresie opieki nad osobami niepełnoletnimi podczas podróży, usługi biura podróży, mianowicie
dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, udzielanie infor-
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macji na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem
Internetu, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, planowanie i rezerwowanie podróży
liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, doradztwo
w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, udzielanie informacji
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu
za pomocą środków elektronicznych.

(111) 310127
(220) 2017 10 11
(210) 477525
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) LIMITO SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) Limito
(510), (511) 29 ryby nieżywe, ryby solone, filety rybne, ryby konserwowane, ryby puszkowane, konserwy rybne, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, żywność przygotowywana z ryb, krewetki
nieżywe, ślimaki morskie nieżywe, łosoś nieżywy, łosoś wędzony,
łosos marynowany, małże (mięczaki) nieżywe, ostrygi nieżywe, skorupiaki nieżywe, 31 ślimaki morskie żywe, mięczaki żywe, małże
(mięczaki) żywe, ostrygi żywe, skorupiaki żywe, ikra rybia, ryby żywe,
łosoś żywy.
(111) 310128
(220) 2017 10 13
(210) 477650
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 22
(732) MIASTO I GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, Dobrzyń nad Wisłą, PL.
(540) NAWOJKA
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, produkty serowarskie, nabiał i substytuty nabiału, jaja, warzywa przetworzone, owoce przetworzone, 30 zboża, zboża przetworzone, chleb, bułki, wyroby cukiernicze, cukierki, wyroby piekarnicze, słodycze [cukierki], słodycze
nielecznicze, 32 napoje bezalkoholowe, soki, soki warzywne, napoje
owocowe i soki owocowe, piwo, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), 35 promowanie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji, usługi promocyjne i reklamowe, reklama, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące reklamy, organizacja konkursów w celach reklamowych, 39 organizowanie podróży,
rezerwowanie miejsc podróżnych, usługi osobistych przewodników
turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, 41 organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie obozów sportowych, edukacja, usługi
wydawnicze, organizacja szkoleń, organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie konkursów, 43 bary,
usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi kateringowe, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(111) 310129
(220) 2017 10 13
(210) 477655
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 22
(732) LINDORFF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) C casus MODEL KANCELARIA PRAWNA
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne.
(111) 310130
(151) 2018 05 21

(220) 2017 10 19
(441) 2017 12 18

(210) 477938

Nr 9/2018

(732) YOUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kanie, PL.
(540) YouTech CHEMICALS INOVATIVE TRUST SOLUTIONS
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, szary, czarny
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do mycia, preparaty do czyszczenia, detergenty, preparaty do mycia urządzeń przemysłowych, preparaty
do mycia urządzeń wykorzystywanych w kuchniach i w restauracjach, płyny do mycia naczyń, preparaty do mycia do zmywarek,
preparaty do mycia stosowane w myjniach pojazdów mechanicznych, preparaty stosowane do specjalistycznego mycia pojazdów
cystern, silosów transportowych, paletokonetenrów – wewnątrz
i na zewnątrz tychże pojazdów, preparaty stosowane do mycia pojazdów szynowych, statków powietrznych, statków morskich i łodzi
oraz jachtów, preparaty do mycia i konserwacji w myjniach samoobsługowych, pasty do czyszczenia i polerowania, preparaty do mycia
podłóg, płyny do mycia szyb, płyny do mycia powierzchni, amoniak
do czyszczenia, proszki i płyny do prania, płyny do płukania tkanin,
kosmetyki samochodowe, saszetki zapachowe do samochodów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia tworzyw
sztucznych, pasty do konserwowania skór, preparaty do polerowania, kremy do polerowania, wosk do polerowania mebli, karoserii
samochodowych oraz motocyklowych i kadłubów jachtów, środki
do nadawania połysku, papier polerujący, środki do usuwania rdzy,
dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do golenia, wody
kolońskie, perfumy, kremy kosmetyczne, szampony, wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, esencje eteryczne, olejki eteryczne,
olejki perfumeryjne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, perfum, środków
czystości, chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia,
a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków czystości,
chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia, a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, informacje handlowe, promocja sprzedaży kosmetyków, perfum, środków
czystości, chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia,
a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków czystości,
chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia, a także
akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, preparatów
do mycia i czyszczenia, a także akcesoriów i przyborów do mycia
i czyszczenia powierzchni.
(111) 310131
(220) 2017 10 19
(210) 477939
(151) 2018 05 16
(441) 2017 12 18
(732) YOUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kanie, PL.
(540) YOUTECH
(510), (511) 3 preparaty do mycia, preparaty do czyszczenia, detergenty, preparaty do mycia urządzeń przemysłowych, preparaty
do mycia urządzeń wykorzystywanych w kuchniach i w restauracjach, płyny do mycia naczyń, preparaty do mycia do zmywarek,
preparaty do mycia stosowane w myjniach pojazdów mechanicznych, preparaty stosowane do specjalistycznego mycia pojazdów
cystern, silosów transportowych, paletokontenerów-wewnątrz
i na zewnątrz tychże pojazdów, preparaty stosowane do mycia pojazdów szynowych, statków powietrznych, statków morskich i łodzi
oraz jachtów, preparaty do mycia i konserwacji w myjniach samoobsługowych, pasty do czyszczenia i polerowania, preparaty do mycia

Nr 9/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

3487

podłóg, płyny do mycia szyb, płyny do mycia powierzchni, amoniak
do czyszczenia, proszki i płyny do prania, płyny do płukania tkanin,
kosmetyki samochodowe, saszetki zapachowe do samochodów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia tworzyw
sztucznych, pasty do konserwowania skór, preparaty do polerowania, kremy do polerowania, wosk do polerowania mebli, karoserii
samochodowych oraz motocyklowych i kadłubów jachtów, środki
do nadawania połysku, papier polerujący, środki do usuwania rdzy,
dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do golenia, wody
kolońskie, perfumy, kremy kosmetyczne, szampony, wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, esencje eteryczne, olejki eteryczne,
olejki perfumeryjne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, perfum, środków
czystości, chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia,
a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków czystości,
chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia, a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, informacje handlowe, promocja sprzedaży kosmetyków, perfum, środków
czystości, chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia,
a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków czystości,
chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia, a także
akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, preparatów
do mycia i czyszczenia, a także akcesoriów i przyborów do mycia
i czyszczenia powierzchni.

(540)

(111) 310132
(220) 2017 10 20
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl, PL.
(540) gallos
(540)

(111) 310135
(220) 2017 10 30
(210) 478449
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus clinic dolnośląskie centrum laryngologii
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 477990

(531) 05.05.16, 05.05.20, 05.11.18, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów, kosmetyki
do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do makijażu
twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
odświeżacze oddechu, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
bawełniane płatki kosmetyczne, wata kosmetyczna, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, preparaty do demakijażu, żele pod prysznic, żele, pianki, kremy
do golenia, mydła w płynie, mydła w kostce, 8 przybory do higieny
i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, elektryczne maszynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, ostrza do elektrycznych
maszynek do golenia, 16 chusteczki higieniczne, papier toaletowy,
21 szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów, nici
dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, gąbki do kąpieli, myjki złuszczające do skóry ciała, rękawicę do peelingu, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna artykułów kosmetycznych i higienicznych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 310133
(220) 2017 10 26
(210) 478260
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) SZAJNA ANDRZEJ ANDPOL ELEKTRONIK, Wrocław, PL.
(540) POWER

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary
(531) 26.01.01, 27.05.01, 26.03.02, 01.15.03, 29.01.13, 26.03.04
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 9 stacje ładowania pojazdów
elektrycznych, 32 woda do picia, napoje energetyzujące, 35 udzielanie klientom (konsumentom i kontrahentom) informacji na temat oferowanych produktów i usług-za pośrednictwem serwisu
internetowego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi i batonami energetyzującymi, 39 dystrybucja energii elektrycznej na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, 42 udostępnianie aplikacji mobilnej służącej do obsługi
stacji ładowania pojazdów, elektrycznych, nawigacji, wskazywania
drogi do stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz dokonywania
płatności na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych.
(111) 310134
(220) 2017 10 30
(210) 478397
(151) 2018 05 18
(441) 2018 01 29
(732) PISARZEWSKI PAWEŁ FILIP SŁODKIE HAWO HAWOPOL,
Łomianki, PL.
(540) Słodkie Hawo
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, orzechy kandyzowane, dżemy, galaretki, pasty owocowe, przetwory owocowe, 30 pasty czekoladowe
zawierające orzechy, orzechy w czekoladzie, wypieki, wyroby cukiernicze, desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie pasty
do smarowania, płatki sniadaniowe zawierające miód, słodycze,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, orzechy świeże.

(111) 310136
(220) 2017 10 30
(210) 478452
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus self chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego .
(111) 310137
(220) 2017 10 30
(210) 478453
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus care pomagamy słyszeć
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 310138
(220) 2017 10 31
(210) 478494
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) ŁUNIEWSKI KRZYSZTOF, SAWICKI MARIUSZ ZAKŁAD
PRZETWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWY BIOFOOD SPÓŁKA
CYWILNA, Wałcz, PL.
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(540) Pg-„Bioekol”
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 grzybnia do rozmnażania.
(111) 310139
(220) 2017 11 02
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) BARTOSIAK ŁUKASZ WIKTOR, Malewo, PL.
(540) S
(540)

(210) 478559

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będącymi półproduktami, nakrętki, sworznie i zamknięcia,
z metalu, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, maszyny budowlane,
urządzenia do przenoszenia i transportu, 35 usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem.
(111) 310140
(220) 2017 11 24
(210) 478600
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Protokół komunikacyjny kas fiskalnych Posnet
(510), (511) 9 kasy fiskalne, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, nośniki danych, w tym magnetyczne, maszyny
liczące, płyty (dyski) z nagraniami, modemy komputerowe, modemy
komputerowe zewnętrzne USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia i części urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu
do sieci komputerowych, w tym Internetu, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia do transmisji danych, oprogramowanie, programy
komputerowe, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu
odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów), zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, organizacji wystaw
lub targów handlowych, pośrednictwa w: zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, wypożyczanie urządzeń dotyczących komputerów i urządzeń biurowych, wyszukiwanie w komputerze bazy danych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów
dotyczących sprzętu przetwarzającego dane i komputery, oprogramowania, 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-
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pową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, informacja o powyższych usługach, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn, urządzeń i komputerów,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet,
telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej,
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia:
stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów
i innych urządzeń telekomunikacyjnych, transmisja i dystrybucja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem Internetu,
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu. prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie bezprzewodowego dostępu
do sieci komputerowych, w tym Internetu, przekazywanie różnych
informacji drogą elektroniczną przez Internet oraz przez inne sieci
komputerowe, informacja o powyższych usługach, usługi polegające
na transmisji pisemnych informacji (komunikatów), usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: 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, informacja o powyższych usługach, 42 naukowe i techniczne
usługi 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 urządzeń 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, programowanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego
dane, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, wypożyczanie komputerów, archiwizacja elektronicznych
baz danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych, informacja o powyższych usługach.

(111) 310141
(220) 2017 11 08
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) GROT PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) druk24h.pl Druk od ręki
(540)

(210) 478726

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, 40 usługi drukowania, drukowanie offsetowe.
(111) 310142
(220) 2017 11 09
(210) 478788
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) MAGNEZ TRIO
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
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do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 310143
(220) 2017 11 09
(210) 478789
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ESSENTIVEL PLUS
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napo-
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je lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 310144
(220) 2017 11 10
(210) 478824
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) KOZIK WOJCIECH PWPHU INLAY, Ruda Śląska, PL.
(540) targujemy.pl
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, czarny, zielony
(531) 05.07.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi internetowych portali aukcyjnych, usługi
informacji handlowej dotyczące sprzedaży dostępu do serwisu
telekomunikacyjnego, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, usługi doradztwa w zakresie zarządzania,
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi analizy i gromadzenie danych o ruchu w Internecie dla celów marketingowych i reklamowych, usługi reklamowe wspomagające sprzedaż
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie doradztwa zarządzania
personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi oraz firmy, usługi marketingowe,
usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, artykułów gospodarstwa domowego,
mebli, mebli ogrodowych, mebli kuchennych, narzędzi, wzornictwa
do aranżacji wystroju wnętrz domów i biur, obrazów, rzeźb, materiałów budowlanych, zabawek, sprzętu sportowego i gimnastycznego,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, książek, podręczników, czasopism,
artykułów piśmienniczych, kosmetyków, perfum, chemii gospodarczej, preparatów do czyszczenia powierzchni, sprzętu medycznego,
preparatów farmaceutycznych, nieruchomości, sprzętu RTV, sprzętu
elektronicznego, komputerów i akcesoriów do komputerów, sprzętu
peryferyjnego, telefonów i akcesoriów do telefonów komórkowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, artykułów gospodarstwa domowego, mebli, mebli ogrodowych, mebli kuchennych, narzędzi, wzornictwa do aranżacji wystroju wnętrz
domów i biur, obrazów, rzeźb, materiałów budowlanych, zabawek,
sprzętu sportowego i gimnastycznego, odzieży, obuwia, nakryć głowy, książek, podręczników, czasopism, artykułów piśmienniczych,
kosmetyków, perfum, chemii gospodarczej, preparatów do czyszczenia powierzchni, sprzętu medycznego, preparatów farmaceutycznych, nieruchomości, sprzętu RTV, sprzętu elektronicznego,
komputerów i akcesoriów do komputerów, sprzętu peryferyjnego,
telefonów i akcesoriów do telefonów komórkowych,, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej dotyczącej
pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych do tych pojazdów,
artykułów gospodarstwa domowego, mebli, mebli ogrodowych, mebli kuchennych, narzędzi, wzornictwa do aranżacji wystroju wnętrz
domów i biur, obrazów, rzeźb, materiałów budowlanych, zabawek,
sprzętu sportowego i gimnastycznego, odzieży, obuwia, nakryć głowy, książek, podręczników, czasopism, artykułów piśmienniczych,
kosmetyków, perfum, chemii gospodarczej, preparatów do czysz-
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czenia powierzchni, sprzętu medycznego, preparatów farmaceutycznych, nieruchomości, sprzętu RTV, sprzętu elektronicznego,
komputerów i akcesoriów do komputerów, sprzętu peryferyjnego,
telefonów i akcesoriów do telefonów komórkowych, organizowanie sprzedaży online, aukcje, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej
i detalicznej powierzchni reklamowych, również drogą online, usługi
reklamowe i usługi w zakresie promocji towarów i usług, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych,
agencje informacji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja
materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych,
obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych,
doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, promocja towarów, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozycjonowanie stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, usługi informacji handlowej dotycz
dóbr intelektualnych, kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej, mianowicie pośrednictwo w kontaktach handlowych i biznesowych.

(111) 310145
(220) 2017 11 09
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) MILCZYŃSKI KRZYSZTOF, Suwałki, PL.
(540) bionovum
(540)

(210) 478805

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 26.01.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania w dziedzinie mikrobiologii, chemii, diagnostyki medycznej, świadczenie usług przez laboratoria medyczne,
biologiczne, chemiczne, genetyczne, toksykologiczne, 44 usługi
medyczne świadczone przez lekarza, kliniki medyczne, chirurgia plastyczna.
(111) 310146
(220) 2017 11 09
(210) 478814
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) BacTitis
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
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perfumeryjnych, mleko 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 farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie,
leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(111) 310147
(220) 2017 11 09
(210) 478817
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) RoseHips
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło
migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie,
leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 310148
(220) 2017 11 09
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.

(210) 478818
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(540) Allicol
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło
migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie,
leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 310149
(220) 2017 11 13
(210) 478893
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KUŹMA KATARZYNA, Targanice, PL.
(540) fizjoidea
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i sportowego, 41 szkolenie rehabilitacyjne
i usługi instruktorów w zakresie gimnastyki, kultury fizycznej, usługi
klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), opieka
pielęgniarska (medyczna), placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, kliniki medyczne, kliniki prywatne (lecznice), salony piękności, sanatoria.
(111) 310150
(220) 2017 11 13
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 03
(732) SZWAJGIER JUSTYNA, Lublin, PL.
(540) Pracownia Sprytna Igiełka
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 09.05.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 40 krawiectwo, 42 projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie mody, projektowanie akcesoriów mody,
projektowanie biżuterii, projektowanie dekoracji scenicznych dla
przedsięwzięć teatralnych, projektowanie porcelany, projektowanie
mebli, projektowanie rzeźb, projektowanie zabawek, projektowanie
stoisk wystawowych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie produktu jako wzornictwo przemysłowe, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektowania w zakresie wystaw, projektowanie
dekoracji wnętrz dla sklepów.

(111) 310151
(220) 2017 11 15
(210) 479026
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AMW REWITA
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, ośrodkami wczasowymi,
ośrodkami wypoczynku i rekreacji, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, ośrodkami wczasowymi,
ośrodkami wypoczynku i rekreacji, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi w hotelach, ośrodkach wczasowych,
ośrodkach wypoczynku i rekreacji, administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 39 usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja podróży dla turystów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i obsługa kongresów, informacja o wypoczynku, usługi rekreacyjne, informacja
o rekreacji, udostępnianie terenów rekreacyjnych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, wczasów, wypoczynku, udostępnianie basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, usługi siłowni, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi hotelowe, usługi ośrodków wczasowych, usługi
ośrodków wypoczynkowych, rezerwacja miejsc w hotelach, informacja hotelowa, biura zakwaterowania, wycena zakwaterowania
w hotelach, świadczenie usług przez hotele, elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, udostępnianie informacji online
dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, domy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi restauracyjne,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji,
barów, kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi kateringowe, 44 usługi SPA, usługi sanatoriów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody, usługi w zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej i psychicznej, rehabilitacja fizyczna.
(111) 310152
(220) 2017 11 15
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 29
(732) AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AMW REWITA
(540)

(210) 479027

(210) 478914

(531) 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, ośrodkami wczasowymi,
ośrodkami wypoczynku i rekreacji, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, ośrodkami wczasowymi,
ośrodkami wypoczynku i rekreacji, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi w hotelach, ośrodkach wczasowych,
ośrodkach wypoczynku i rekreacji, administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 39 usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja podróży dla turystów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i obsługa kon-
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gresów, informacja o wypoczynku, usługi rekreacyjne, informacja
o rekreacji, udostępnianie terenów rekreacyjnych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, wczasów, wypoczynku, udostępnianie basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, usługi siłowni, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi hotelowe, usługi ośrodków wczasowych, usługi
ośrodków wypoczynkowych, rezerwacja miejsc w hotelach, informacja hotelowa, biura zakwaterowania, wycena zakwaterowania
w hotelach, świadczenie usług przez hotele, elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, udostępnianie informacji online
dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, domy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi restauracyjne,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji,
barów, kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi kateringowe, 44 usługi SPA, usługi sanatoriów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody, usługi w zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej i psychicznej, rehabilitacja fizyczna.

(111) 310153
(220) 2017 11 15
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 29
(732) AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AMW REWITA
(540)

(210) 479029

(531) 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, ośrodkami wczasowymi,
ośrodkami wypoczynku i rekreacji, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, ośrodkami wczasowymi,
ośrodkami wypoczynku i rekreacji, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi w hotelach, ośrodkach wczasowych,
ośrodkach wypoczynku i rekreacji, administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 39 usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja podróży dla turystów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i obsługa kongresów, informacja o wypoczynku, usługi rekreacyjne, informacja
o rekreacji, udostępnianie terenów rekreacyjnych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, wczasów, wypoczynku, udostępnianie basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, usługi siłowni, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi hotelowe, usługi ośrodków wczasowych, usługi
ośrodków wypoczynkowych, rezerwacja miejsc w hotelach, informacja hotelowa, biura zakwaterowania, wycena zakwaterowania
w hotelach, świadczenie usług przez hotele, elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, udostępnianie informacji on-line
dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, domy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi restauracyjne,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji,
barów, kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi kateringowe, 44 usługi SPA, usługi sanatoriów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody, usługi w zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej i psychicznej, rehabilitacja fizyczna.
(111) 310154
(220) 2017 11 17
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) MILCZYŃSKI KRZYSZTOF, Suwałki, PL.
(540) femibene

(210) 479157
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(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania genetyczne w dziedzinie mikrobiologii,
świadczenie usług przez laboratoria medyczne i analityczne.
(111) 310155
(220) 2015 06 10
(151) 2017 11 15
(441) 2015 09 28
(732) FILIPIAK TOMASZ EDWARD, Warszawa, PL.
(540) P MILANO1967
(540)

(210) 443473

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, dezodoranty i środki
przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci,
środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki
do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne,
preparaty i środki toaletowe, preparaty chemiczne do czyszczenia
i odświeżania do użytku domowego, preparaty do mycia do użytku
domowego, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty odtłuszczające do celów domowych,
preparaty wybielające do użytku domowego, preparaty i środki piorące, substancje stosowane w praniu, proszki do prania, detergenty,
płyny do płukania tkanin, środki do czyszczenia, polerowania, środki
do szorowania, środki ścierne, mleczka do czyszczenia i polerowania,
antystatyczne preparaty do celów domowych, pasty do podłogi
i mebli, preparaty do czyszczenia, polerowania, renowacji i konserwacji mebli wykonanych z drewna, materiałów drewnopodobnych
i tworzyw sztucznych, środki do zamaczania bielizny, preparaty
do czyszczenia, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla celów gospodarstw domowych, mydła do prania, mydła do ożywiania
koloru tkanin, środki wybielające stosowane w pralnictwie, środki
do prania skóry, płyny do czyszczenia szkła, wywabiacze plam, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji i mycia skóry i włosów, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli
do celów medycznych, kąpiele lecznicze, zioła lecznicze, preparaty
do masaży leczniczych i rehabilitacyjnych, 7 Elektryczne maszyny
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania napojów i żywności stosowane w gospodarstwie domowym i ich wyposażenie, elektryczne urządzenia zamiatające, czyszczące, piorące i myjące stosowane w gospodarstwie domowym i ich wyposażenie, elektryczne
urządzenia kuchenne i ich wyposażenie do celów innych niż gotowanie, maszyny i urządzenia służące do przyrządzania napojów i żywności, maszyny siekające, mieszające i ugniatające, maszyny wytłaczające, sokowniki, sokowirówki, młynki elektryczne, młynki
elektryczne do użytku domowego, krajalnice, krajarki, narzędzia napędzane elektrycznie, elektryczne otwieracze do puszek, ostrzarki
do noży, maszyny do mycia naczyń, pralki, suszarki wirnikowe, urządzenia do prasowania, odkurzacze i ich części, węże do odkurzaczy,
przewody, rury, filtry do kurzu i worki filtrujące do odkurzaczy, noże
elektryczne, elektryczne noże kuchenne, maszyny do zszywania, maszyny do szycia, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, wyroby
nożownicze, sztućce stołowe, sztućce platerowane, noże kuchenne,
przyrządy do przygotowywania żywności oraz części i akcesoria
do nich, żelazka elektryczne, lokówki elektrotermiczne do włosów,
9 urządzenia i przyrządy elektryczne zawarte w tej klasie, wagi kuchenne, wagi osobiste, 10 urządzenia i aparaty do masażu do celów
rehabilitacyjnych i leczniczych, łóżka, fotele, krzesła, materace, maty,
podkładki, rękawice do masażu do celów rehabilitacyjnych i leczniczych, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
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gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, czajniki elektryczne, patelnie elektryczne, garnki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy,
elektryczne filtry do kawy, elektryczne formy do wypiekania ciasta,
frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje elektryczne do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki
żywności i napojów, urządzenia klimatyzacyjne, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, płyty grzejne, sprzęt kuchenny elektryczny, lampy
elektryczne, lodówki elektryczne, suszarki do włosów, 14 Kamienie
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich stopy, biżuteria i wyroby
jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, ozdoby wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, dzieła sztuki z metali szlachetnych, naczynia i garnki
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, monety i żetony z metali szlachetnych lub ich imitacji, żetony miedziane, 20 Meble i artykuły meblowe
wyposażenia domu, meble, materace i maty masujące, fotele, krzesła, łóżka, materace, pościel, poduszki, lustra, ramki na obrazy i fotografie, plansze wystawowe, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki do pakowania, przenoszenia, transportu,
niemetalowe, uchwyty, zamknięcia i spinacze do pojemników, niemetalowe, wyroby artystyczne, figurki, statuetki z gipsu, drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, wosku, gipsu lub
z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, wyroby stolarskie, wyroby
wikliniarskie, rolety wewnętrzne, niemetalowe i akcesoria do rolet
i zasłon, 21 Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki wykonane nie z metali szlachetnych, naczynia i garnki, naczynia i garnki ze stali szlachetnej, patelnie nieelektryczne, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne zawarte w tej klasie, zastawy stołowe, serwisy obiadowe, serwisy do kawy i herbaty, wyroby artystyczne, figurki, statuetki ze szkła, porcelany lub ceramiki, 24 tkaniny,
tekstylia, materiały i wyroby włókiennicze zawarte w tej klasie, pokrowce i narzuty na meble, kapy, koce na łóżka i do użytku na wolnym powietrzu, obrusy, serwety, bielizna pościelowa, pościel, ręczniki tekstylne, pokrowce na poduszki, pledy, bielizna stołowa tekstylna,
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży bezpośredniej następujących towarów: kosmetyki, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny intymnej, środki do opalania
i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli,
pudry higieniczne, artykuły toaletowe, wyroby chemii gospodarczej,
preparaty i środki piorące, substancje stosowane w praniu, proszki
do prania, detergenty, płyny do płukania tkanin, środki do czyszczenia, polerowania, środki do szorowania, środki ścierne, mleczka
do czyszczenia i polerowania, antystatyczne preparaty do celów domowych, pasty do podłogi i mebli, preparaty do czyszczenia, polerowania, renowacji i konserwacji mebli wykonanych z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych, środki do zamaczania
bielizny, preparaty do czyszczenia i trawienia, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla celów gospodarstw domowych, mydła
do prania, mydła do ożywiania koloru tkanin, środki wybielające stosowane w pralnictwie, środki do prania skóry, płyny do czyszczenia
szkła, wywabiacze plam, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji i mycia skóry i włosów, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze,
zioła lecznicze, preparaty do masaży leczniczych i rehabilitacyjnych,
elektryczne urządzenia i ich wyposażenie stosowane w gospodarstwie domowym oraz części do nich, elektryczne urządzenia kuchenne i ich wyposażenie, maszyny i urządzenia służące do przyrządzania
napojów i żywności, maszyny siekające, mieszające i ugniatające,
maszyny wytłaczające, sokowniki, sokowirówki, młynki elektryczne,
młynki elektryczne do użytku domowego, krajalnice, krajarki, narzędzia napędzane elektrycznie, elektryczne otwieracze do puszek,
ostrzarki do noży, maszyny do mycia naczyń, pralki, suszarki wirnikowe, urządzenia do prasowania, odkurzacze i ich części, węże do odkurzaczy, przewody, rury, filtry do kurzu i worki filtrujące do odkurzaczy, noże elektryczne, elektryczne noże kuchenne, maszyny
do zszywania, maszyny do szycia, narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, wyroby nożownicze, sztućce stołowe, sztućce platerowane,
noże kuchenne, przyrządy do przygotowywania żywności oraz czę-
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ści i akcesoria do nich, żelazka elektryczne, lokówki elektrotermiczne
do włosów, urządzenia i przyrządy elektryczne, wagi kuchenne, wagi
osobiste, urządzenia i aparaty do masażu do celów rehabilitacyjnych
i leczniczych, łóżka, fotele, krzesła, materace, maty, podkładki, rękawice do masażu do celów rehabilitacyjnych i leczniczych, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, czajniki elektryczne, patelnie elektryczne,
garnki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry
do kawy, elektryczne formy do wypiekania ciasta, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje elektryczne
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia klimatyzacyjne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe,
płyty grzejne, sprzęt kuchenny elektryczny, lampy elektryczne, lodówki elektryczne, suszarki do włosów, kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich stopy, biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, dzieła
sztuki z metali szlachetnych, naczynia i garnki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, monety i żetony, meble i artykuły meblowe wyposażenia
domu, meble, materace i maty masujące, fotele, krzesła, łóżka, materace, pościel, poduszki, lustra, ramki na obrazy i fotografie, plansze,
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki oraz spinacze i uchwyty do pojemników, niemetalowe, pojemniki oraz
uchwyty i zamknięcia do pojemników, wyroby artystyczne, figurki,
statuetki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu, wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych,
wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, rolety i akcesoria do rolet
i zasłon, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki wykonane nie z metali szlachetnych, naczynia i garnki, naczynia
i garnki ze stali szlachetnej, patelnie nieelektryczne, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, zastawy stołowe, serwisy obiadowe, serwisy do kawy i herbaty, tkaniny, tekstylia, materiały i wyroby włókiennicze, pokrowce i narzuty na meble, kapy, koce na łóżka i do użytku na wolnym powietrzu, obrusy, serwety, bielizna pościelowa,
pościel, ręczniki tekstylne, pokrowce na poduszki, pledy, bielizna
stołowa tekstylna, pokazy towarów, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, kształcenie
praktyczne, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalności
kulturalnej, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia balów,
przyjęć, sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów, pokazów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury.

(111) 310156
(220) 2014 03 14
(210) 426064
(151) 2018 05 21
(441) 2014 06 23
(732) STUDIO QUADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) S+UDIO QUADRA
(510), (511) 35 agencje public relations, analizy kosztów, analizy rynkowe, analizy rynku, badania rynkowe, badania rynku, dekorowanie
wystaw sklepowych, fakturowanie, fotokopiowanie, kolportaż próbek, księgowość, marketing, organizowanie targów w celach handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych, pokazy towarów
i usług, powielanie dokumentów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie list płac, public relations, rachunkowość, usługi
porównywania cen, usługi sekretarskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa nieruchomości, oszacowanie majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena antyków, wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń,
bankowości, nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajmowanie
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i innych nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieru-
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chomym, 37 budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów
i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo przemysłowe,
doradztwo inżynieryjno-budowlane, informacja budowlana, nadzór
budowlany, 42 architektura, audyty energetyczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, dekoracja wnętrz, digitalizacja
i skanowanie dokumentów, doradztwo architektoniczne, doradztwo
w zakresie planowania zużycia energii, ekspertyzy geologiczne, elektroniczna konwersja danych lub programów, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, projektowanie budynków,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, stylizacja
(wzornictwo przemysłowe), wzornictwo przemysłowe.

(111) 310157
(220) 2014 05 20
(210) 429028
(151) 2018 05 09
(441) 2014 09 01
(732) Modifi Limited, Londyn, GB.
(540) MODIFI
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, promowanie działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie
marketingu gospodarczego, usługi w zakresie business intelligence
[analityki biznesowej], usługi pośrednictwa w interesach, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
usługi reklamowe i promocyjne, a mianowicie prowadzenie programu
reklamowego lub partnerskiego, 36 usługi finansowe online, w szczególności udzielanie pożyczek lub kredytów konsumentom oraz przedsiębiorstwom w trybie wniosków online, usługi informacji finansowej,
mianowicie zapewnianie dostępu do strony internetowej zawierającej
informacje z zakresu finansów i pożyczek, 42 zapewnianie dostępu
online do oprogramowania nie do pobrania związanego z finansami i transakcjami, zapewnianie dostępu online do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego transakcje finansowe.
(111) 310158
(220) 2014 05 20
(151) 2018 05 09
(441) 2014 09 01
(732) Modifi Limited, Londyn, GB.
(540) MODIFI
(540)

(210) 429029

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony, granatowy
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, promowanie działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie
marketingu gospodarczego, usługi w zakresie business intelligence
[analityki biznesowej], usługi pośrednictwa w interesach, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
usługi reklamowe i promocyjne, a mianowicie prowadzenie programu
reklamowego lub partnerskiego, 36 usługi finansowe online, w szczególności udzielanie pożyczek lub kredytów konsumentom oraz przedsiębiorstwom w trybie wniosków online, usługi informacji finansowej,
mianowicie zapewnianie dostępu do strony internetowej zawierającej
informacje z zakresu finansów i pożyczek, 42 zapewnianie dostępu
online do oprogramowania nie do pobrania związanego z finansami i transakcjami, zapewnianie dostępu online do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego transakcje finansowe.
(111) 310159
(220) 2014 12 19
(210) 437046
(151) 2017 10 06
(441) 2015 03 30
(732) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) BIOASHER
(510), (511) 1 chemiczne modyfikatory procesu spalania biomasy,
chemiczne modyfikatory temperatury topnienia popiołów, 4 paliwa
zawierające biomasę, paliwa z biomasy.
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(111) 310160
(220) 2014 12 19
(210) 437047
(151) 2017 10 06
(441) 2015 03 30
(732) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) BIOCOMBUSTOR
(510), (511) 1 chemiczne modyfikatory procesu spalania biomasy,
4 paliwa zawierajace biomase, paliwa z biomasy.
(111) 310161
(220) 2014 12 30
(210) 437326
(151) 2018 04 25
(441) 2015 04 13
(732) LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BET-MAG GALERIA ALKOHOLI
(540)

(531) 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna piwa i napojów alkoholowych.
(111) 310162
(220) 2015 01 20
(210) 437899
(151) 2018 05 28
(441) 2015 05 11
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Actibional
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych, mineralne wody do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła medyczne, napary medyczne, herbatki medyczne,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kosmetyki
do celów medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycznych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki do skóry
do celów medycznych, maseczki do twarzy do celów medycznych,
maseczki do peelingu do celów medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry higieniczne do celów medycznych, mydła
toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów
medycznych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki,
żele) do celów medycznych, preparaty do depilacji do celów medycznych, środki przeciw poceniu do celów medycznych, środki do pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów medycznych, środki do higieny intymnej do celów medycznych, środki
do opalania do celów medycznych, środki samoopalające do celów
medycznych, środki do rozjaśniania skóry do celów medycznych,
środki przeciw zmarszczkom do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty
antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do odchudzania do celów medycznych, składniki kosmetyków redukujących tkankę tłuszczową i cellulit do celów medycznych.
(111) 310163
(220) 2015 04 30
(210) 442006
(151) 2018 04 26
(441) 2015 08 17
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) BIOFUSION
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
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do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.

przedstawienia teatralne, usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych,
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru
pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych.

(111) 310164
(220) 2015 04 30
(210) 442008
(151) 2018 04 26
(441) 2015 08 17
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) BIOFUZJA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.

(111) 310166
(220) 2015 07 02
(210) 444319
(151) 2018 05 25
(441) 2015 10 12
(732) STAROWICZ DARIUSZ STARCOMP, Czernichów, PL.
(540) S STAR COMP
(540)

(111) 310165
(220) 2015 06 22
(210) 443874
(151) 2018 05 17
(441) 2015 10 12
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spadkobiercy
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, kasety audio, kasety video, płyty CD, płyty DVD, gry komputerowe na nośnikach danych,
anteny, dekodery, programy komputerowe ładowalne, programy
komputerowe nagrane, 16 Kalendarze, książki, gazety, czasopisma,
wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy,
pióra, długopisy, ołówki, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub
z tworzyw sztucznych, 25 odzież, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy korespondencyjne,
sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich: zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów, sprzętu
elektronicznego do odbioru programów radiowych i telewizyjnych,
przeglądów prasy, sprzętu telekomunikacyjnego, nośników formatów MP3, tak by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci komputerowej, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: aukcji publicznych, badania opinii publicznej,
badania rynku, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji handlowej,
informacji o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, zarządzania kontami abonentów, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji
informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych
za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych
i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualności, prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, 41 produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych,
opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji,
organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia
filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, obsługa sal kinowych,
pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych, organizowanie konkursów piękności,

Kolor znaku: szary, czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.03
(510), (511) 35 prowadzenie analiz marketingowych, badania handlowe, badanie rynku, badanie opinii publicznej, public relations
(badanie relacji między przedsiębiorstwami, zakładami, instytucjami
a środowiskiem społecznym), doradztwo personalne, nabór pracowników, pisanie na maszynie, kserowanie lub powielanie druków,
dokumentów, przepisywanie, usługi biurowe, telefoniczne przekazywanie wiadomości, automatyczna sekretarka, usługi w zakresie
reklamy, ogłoszenia reklamowe dotyczące sprzedaży sprzętu biurowego, usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wysyłkowe usługi reklamowe, szerzenie i wysyłanie anonsów
reklamowych lub ogłoszeniowych, wydawanie i aktualizowanie materiałów reklamowych, wydawanie reklamowych lub naborowych
tekstów, eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać
i kupować w sklepie internetowym ze sprzętem komputerowym,
usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem internetu w zakresie materiałów biurowych, materiałów
piśmiennych, urządzeń i sprzętu biurowego, sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, artykułów gospodarstwa domowego,
sprzętu audio-wizualnego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, części i akcesoriów do wymienionego sprzętu, internetowe
przekazywanie informacji tekstowej i obrazowej na temat sprzedaży
towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, informacja handlowa, doradztwo handlowe,
zarządzanie i aktualizacja komputerowych baz danych, obsługa korespondencji, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa komputerów
oraz sieci informatycznych, usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy maszyn i sprzętu biurowego, telekomunikacyjnego
i informatycznego, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu
audio-wizualnego, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa kamer telewizji przemysłowej (cctv,
telewizji dozorowej) analogowej i cyfrowej (ip), 42 doradztwo w zakresie informatyki, doradztwo komputerowe, projekty i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów,
odzyskiwanie i odtwarzanie komputerowych baz danych, konserwowacja oprogramowania komputerowego, odpłatne udostępnianie
czasu dostępu do komputerów w celu przetwarzania danych, administrowanie siecią komputerową.
(111) 310167
(220) 2015 07 20
(210) 444968
(151) 2017 08 31
(441) 2015 11 09
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Regulato 300 SL
(510), (511) 1 regulator wzrostu.
(111) 310168
(220) 2015 12 01
(151) 2018 05 23
(441) 2016 02 29
(732) JESKE JUSTYNA, Sady, PL.
(540) 4MISSIONdesign
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 449905
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(510), (511) 16 materiały reklamowe w postaci: afiszy, blankietów,
druków, folderów, napisów, plansz, plakatów, prospektów, albumy,
broszury, czasopisma-periodyki, fotografie, formularze, gazety, kalendarze, katalogi, książki, mapy, notesy, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, w tym w szczególności: prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, próbek, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiału
reklamowego, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy telewizyjne, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, dekorowanie wystaw sklepowych, kreowanie
wizerunku firmy, usług, towaru, reklamy korespondencyjne, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania, usługi artystów grafików, projektowanie dekoracji wnętrz, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie opakowań, usługi związane z projektowaniem
graficznym, usługi architektów, designerów, studiów graficznych,
usługi doradców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk
ekspozycyjnych oraz targowych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz, wnętrz mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, łazienek, basenów, obiektów publicznych,
stoisk ekspozycyjnych oraz targowych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, reklama w prasie kolumny reklamowe, reklama radiowa
i telewizyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja
sprzedaży, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, rozlepianie plakatów reklamowych, powielanie
dokumentów, reklamy korespondencyjne, uaktualnianie ulotek reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, działalność marketingowa, dekoracja wystaw
sklepowych, zabudowa stoisk targowych, usługi informatyczne: oprogramowanie komputerów opracowanie, aktualizacja, wypożyczanie,
doradztwo komputerowe, drukowanie: druk litograficzny, offsetowy,
sitowy, usługi graficzne, dekoracja wnętrz, projektowanie zabudowy
stoisk targowych.

(111) 310169
(220) 2015 12 30
(210) 450893
(151) 2018 05 02
(441) 2016 03 29
(732) VIRA NIGHT LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) X-Demon
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 310170
(220) 2016 05 16
(210) 456493
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) AXES SYSTEM J. RACZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Gdańsk, PL.
(540) CDIF/3
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, żółty
(531) 01.17.25, 15.01.11, 24.15.11, 24.15.07, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne, elektroniczne maszyny liczące, sprzęt
do przetwarzania danych i komputery wyspecjalizowane, elektryczne przewody drutowe i wyspecjalizowane wiązki kabli elektrycznych do transmisji sygnałów kontrolno-pomiarowych i sterujących,
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wyłącznik automatyczne i półautomatyczne, komputerowe wyspecjalizowane systemy operacyjne, oprogramowanie komputerowe,
ogólnego przeznaczenia i programy komputerowe dla telekomunikacyjnych urządzeń transmisyjnych, przełączających, do obsługi poczty
głosowej i do przekazywania komunikatów audio i video, oprogramowane komputerowe i urządzenia komputerowe do przetwarzania
danych, audio i wideo, oprogramowanie komputerowe i urządzenia
komputerowe do dostarczania danych do urządzeń kodujących i dekodujących, oprogramowanie komputerowe i urządzenia komputerowe stosowane do obsługi sprzętu technicznego, w tym zwłaszcza
pojazdów samochodowych, oprogramowanie komputerowe i urządzenia komputerowe ułatwiające projektowanie wspomagane komputerowe, oprogramowanie komputerowe i programy komputerowe
do automatycznej obsługi cyklu zamówień między sprzedawcami
i producentami, złącza elektryczne, pióra i wskaźniki elektroniczne,
odbiorniki telefoniczne i łącznice telekomunikacyjne i ich części, odbiorniki sygnałów audio i wideo, rezystory i systemy rezystancyjne,
półprzewodniki, osłony do kabli telekomunikacyjnych transmisyjnych, nadajniki elektronicznych sygnałów cyfrowych i analogowych,
nadajniki telefoniczne, przewody drutowe telegraficzne, przewody
telefoniczne, faksy, telefony cyfrowe, telefony przenośne i telefony
komórkowe oraz części i podzespoły do tych urządzeń, anteny bezprzewodowe i ich części, pagery, terminale teleinformatyczne, testery układów elektrycznych i elektronicznych, modemy, wzmacniacze,
konwertery, liczniki impulsów elektronicznych, urządzenia trasujące, multipleksy, asemblery i dezasemblery, analizatory protokołu,
35 świadczenie usług w zakresie dostarczania informacji dotyczących
reklamy i sprzedaży towarów z zakresu elektroniki profesjonalnej,
sprzętu video i komputerowego oraz części i podzespołów do tych
urządzeń, usługi sprzedaży oprogramowania komputerowego i towarów z zakresu elektroniki profesjonalnej i sprzętu audio, video
i komputerowego oraz części podzespołów do tych urządzeń, usługi
w zakresie zarządzania wystawami w celach reklamowych, wynajem
stoisk wystawowych do celów reklamowych, 42 usługi komputerowe,
mianowicie wydzierżawianie czasu dostępu do komputerowych baz
danych, usługi konsultacyjne, projektowanie, badanie i rozwijanie
systemów komputerowych, sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i systemów interkomunikacyjnych, usługi w dziedzinie uaktualniania oprogramowania komputerowego, usługi umożliwiania
interakcyjnego dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej w celu przekazywania i rozpowszechniania informacji, opracowywanie oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
wynajem i wydzierżawianie komputerów i oprogramowania komputerowego, usługi w dziedzinie udostępniania oprogramowania
komputerowego, które może być ładowane z globalnej sieci komputerowej, usługi na rzecz osób trzecich w dziedzinie projektowania | zamieszczania stron internetowych w sieciach komputerowych, usług
w zakresie udostępniania zintegrowanych baz danych z informacjami o firmach, wydzierżawianie lub udostępnianie dla osób trzecich
czasu dostępu do komputerowych baz danych i stron internetowych,
sporządzanie dokumentacji i rysunków technicznych technikami cyfrowymi, opracowywanie projektów architektonicznych, projektowe
usługi inżynieryjne, usługi kreślenia, modyfikacji i unowocześniania
urządzeń technicznych z zakresu elektroniki profesjonalnej, sprzętu
audio-wideo i sprzętu komputerowego oraz części i podzespołów
do tych urządzeń, usługi w zakresie badań i rozwijania produktów towarowych i usług świadczone na rzecz osób trzecich, usługi na rzecz
osób trzecich w zakresie analiz i testów technicznych produktów,
usługi w zakresie analiz technicznych, testów i konsultacji w dziedzinie konstruowania i obsługi sieci telekomunikacyjnych, usługi
integracyjne dotyczące globalnych, międzynarodowych i lokalnych
sieci telekomunikacyjnych komputerów osobistych, projektowanie
i rozwijanie na rzecz osób trzecich instalacji telekomunikacyjnych
i sieci telekomunikacyjnych, dostarczanie różnorodnych informacji
poprzez interakcyjne komputerowe sieci łącznościowe oraz globalną
sieć komputerową, dostarczanie różnorodnych informacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sprzętu komputerowego i architektury, dostarczanie informacji z zakresu nauk informatycznych,
komputerów, programów komputerowych, komputerowe usługi
konsultacyjne, usługi w zakresie unowocześniania i przebudowy istniejących sieci i instalacji telekomunikacyjnych.

(111) 310171
(151) 2017 08 10

(220) 2016 09 14
(441) 2017 03 06

(210) 459282
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(732) EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Wyrób własny EPI
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.01, 29.01.03
(510), (511) 29 ryby, drób, dziczyzna w stanie surowym i przetworzonym, konserwy, ekstrakty mięsne i warzywne, frytki, garmażeryjne dania gotowe i półgotowe na bazie ziemniaków i ryb, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, powidła, konfitury,
kompoty, jajka, mleko i wyroby z nich przetworzone, oleje i tłuszcze,
sałatki owocowe i warzywne, zupy, koncentraty zup,, 30 kawa, namiastki kawy, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka i preparaty zbożowe,
chleb, bułki, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody,
miód, drożdże, proszki do pieczenia, musztarda, majonez, ocet, przyprawy, sosy do sałat, napoje na bazie kawy, kakao, czekolady, płatki
jęczmienne, owsiane i kukurydziane, kanapki, hamburgery, pizza,
placki na bazie maki, makarony, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze
i leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty, sucha i konserwowa karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane,
napoje bezalkoholowe, syropy i preparaty do przygotowania napoi,
napoje i soki owocowe, 33 napoje alkoholowe, wódki, whisky, sake,
dżiny, likiery, koniaki, aperitify, wina, rumy, miody, 34 Tytoń i wyroby
tytoniowe, artykuły dla palących, 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocja sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej
towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód. piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki.
(111) 310172
(220) 2016 12 12
(210) 465094
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Evidence Based Treatment
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały dla artystów, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 310173
(220) 2017 02 16
(210) 467698
(151) 2017 10 09
(441) 2017 04 24
(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka, PL.
(540) Głowica kumulacyjno-odłamkowa GK-1 HEAT
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(510), (511) 13 głowice kumulacyjno-odłamkowe zaelaborowane
materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 37 naprawa
i konserwacja głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, 41 organizowanie i prowadzenie
szkoleń w zakresie głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, kształcenie praktyczne poprzez
pokazy w zakresie głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zastosowaniem głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, badania techniczne z zastosowaniem
głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach.

(111) 310174
(220) 2017 02 16
(210) 467700
(151) 2017 10 09
(441) 2017 04 24
(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka, PL.
(540) Głowica kumulacyjno-odłamkowa GK-1 HEAT IR
(510), (511) 13 głowice kumulacyjno-odłamkowe zaelaborowane
materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 37 naprawa
i konserwacja głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, 41 organizowanie i prowadzenie
szkoleń w zakresie głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, kształcenie praktyczne poprzez
pokazy w zakresie głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zastosowaniem głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, badania techniczne z zastosowaniem
głowic kumulacyjno-odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach.
(111) 310175
(220) 2017 02 20
(210) 467844
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 18
(732) TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ,
Warszawa, PL.
(540) TKKF
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony
(531) 05.01.16, 05.01.99, 05.11.99, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe],
artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty
do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony,
bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [zabawki, baseny kąpielowe [zabawki, bąki [zabawki, bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły
sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa,
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czujniki brania [sprzęt
wędkarski], deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki
dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki
na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne
przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra
w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie,
hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony
wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty
do gry, karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije do snooke-
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ra, kije golfowe, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne],
koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach
[zabawki], kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry],
lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong,
marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe,
maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny
do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny
i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], misie pluszowe, modele będące zabawkami,
modele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty
skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze
na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły
sportowe], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, płetwy do pływania,
pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], pokrycie ślizgów nart, proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni
na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla
pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki,
rękawice golfowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych,
rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów,
siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], skrobaki do nart, smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie,
sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stójki do choinek, stoły bilardowe, stoły
bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice,
szachy, szpule do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne
gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], śnieg
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski
surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek,
uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych,
urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania,
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki,
wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wosk do nart, wózki na torby golfowe, wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zabawki, zabawki
dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty
do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie,
żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej
skali, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo,
nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne kluby, obsługa
ogrodów zoologicznych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, 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 prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
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lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie
piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych
niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie
miejsc na pokazy, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie
karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie
języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi szkół [edukacja], usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych,
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych,
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 310176
(220) 2017 02 20
(210) 467870
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POSTEPU 14
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub kartonu, zaproszenia, koperty, foldery, wizytówki, papier firmowy, kalendarze, gadgety reklamowe z papieru lub kartonu, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowa,
organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzenie nieruchomościami.
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(111) 310177
(220) 2017 02 23
(210) 468048
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) STOWARZYSZENIE KINA POLSKIE, Warszawa, PL.
(540) forum wokół kina
(510), (511) 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty,
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania,
transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego, usługi zarządzania,
usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi
w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie
badania opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego
polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw,
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, pośrednictwo i realizacja transakcji
handlowych, wycena firm, informacja o działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 38 usługi produkcji i rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, programów informacyjnych,
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego,
najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe,
udostępnianie forum społeczności online na rzecz użytkowników,
umożliwiającej dzielenie się informacjami, zdjęciami, treściami audio i wideo, tworzenie wirtualnych społeczności oraz uczestniczenie
w tworzeniu sieci kontaktów społecznych, udostępnianie platformy
do łączności z urządzeniami mobilnymi, udostępnianie online czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych do transmisji tekstu,
treści audio i wideo w dziedzinie zainteresowań ogólnych pomiędzy
użytkownikami, zapewnianie online forum społeczności dla użytkowników w celu dzielenia się informacjami, fotografiami, materiałami audio i wideo, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, festiwali, pokazów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze.
(111) 310178
(220) 2017 02 23
(210) 468051
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) STOWARZYSZENIE KINA POLSKIE, Warszawa, PL.
(540) forum w kinie
(510), (511) 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty,
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania,
transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego, usługi zarządzania,
usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi
w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie
badania opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego
polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw,
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, pośrednic-
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two handlowe, promocja sprzedaży, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, pośrednictwo i realizacja transakcji
handlowych, wycena firm, informacja o działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 38 usługi produkcji i rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, programów informacyjnych,
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego,
najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe,
udostępnianie forum społeczności online na rzecz użytkowników,
umożliwiającej dzielenie się informacjami, zdjęciami, treściami audio i wideo, tworzenie wirtualnych społeczności oraz uczestniczenie
w tworzeniu sieci kontaktów społecznych, udostępnianie platformy
do łączności z urządzeniami mobilnymi, udostępnianie online czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych do transmisji tekstu,
treści audio i wideo w dziedzinie zainteresowań ogólnych pomiędzy
użytkownikami, zapewnianie online forum społeczności dla użytkowników w celu dzielenia się informacjami, fotografiami, materiałami audio i wideo, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, festiwali, pokazów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze.

(111) 310179
(220) 2017 02 27
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) owoce będą zazdrosne
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 468147

(111) 310180
(220) 2017 02 27
(210) 468161
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) VIGAVIT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 310181
(220) 2017 02 27
(210) 468170
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) ZAJĄC SZYMON EVOECO INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWANIE I NADZORY, Łódź, PL.
(540) evoeco evolution in ecology
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 26.11.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 nadzór budowlany, informacja budowlana, 42 ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo budowlane, badania techniczne, projektowanie budynków, w tym projektowanie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, sieci i przyłączy gazowych, kotłowni, pomp ciepła,
mikrogeneracji, instalacji: wod-kan, przeciwpożarowych, gazowych,
ogrzewczych, chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji, solarnych.
(111) 310182
(220) 2017 02 27
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) apaczka

(210) 468219
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(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie logistyki takie jak zarządzanie logistyką klienta jako zarządzanie sprzedażą w kanałach dystrybucji,
usługi obsługi klienta w zakresie przyjmowania reklamacji i zwrotów,
outsourcing w zakresie usług logistycznych, 36 usługi pośrednictwa
w zakresie ubezpieczeń w szczególności ubezpieczeń towarów oraz
przesyłek, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, usługi finansowe
oraz pośrednictwo w sprawach finansowych, 39 krajowy i międzynarodowy transport drogowy, lotniczy i morski, logistyka, spedycja
morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, usługi w zakresie dostarczania
towarów, dostarczania paczek, przesyłek oraz korespondencji, fracht
oraz pośrednictwo frachtowe magazynowanie, dystrybucja towarów, konfekcjonowanie, pakowanie towarów, składowanie, metkowanie do celów transportu, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, rozładunek, pośrednictwo w transporcie, usługi
informacyjne w powyższym zakresie.
(111) 310183
(220) 2017 03 02
(210) 468305
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) KAROLEWSKI MARCIN TIME AND PASSION, Wrocław, PL.
(540) VRATISLAVIA CONCEPTUM
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary i zegarki, 35 promocja
sprzedaży dla osób trzecich towarów zawartych w klasie 14, promocja sprzedaży za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(111) 310184
(220) 2017 03 08
(210) 468619
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 10
(732) ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielawa, PL.
(540) touchme
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, aparatura do kontrolowania temperatury, dzwonki
[urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
sygnalizacyjne, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, gniazda, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], instalacje elektryczne, interaktywne tablice elektroniczne,
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio,
interfejsy komputerowe, łączniki elektryczne, przyciski do dzwonków, przełączniki czasowe automatyczne, złącza do przewodów
elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność].
(111) 310185
(220) 2017 03 17
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) PRIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ale gotówka
(540)

(210) 469046

Kolor znaku: biały, żółty, granatowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki, usługi dotyczące pożyczek, finansowanie
pożyczek, pożyczki pod zastaw, pożyczki hipoteczne, usługi finansowe, działalność finansowa, operacje finansowe, informacje finan-

Nr 9/2018

sowe, transakcje finansowe, wycena finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie i zarządzanie finansowe, doradztwo
finansowe, analizy finansowe, usługi w zakresie badań finansowych,
informacje bankowe, bankowość, kredyty ratalne, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny, umowy kredytowe, umowy kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, obsługa
kart kredytowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, agencje badające zdolność kredytową [kredytowanie], agencje ściągania
wierzytelności, usługi w zakresie dochodzeń finansowych, doradztwo w zakresie długów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, informacje w sprawach ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, usługi finansowe
świadczone przez Internet.

(111) 310186
(220) 2017 03 22
(210) 469258
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) revispace
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie preparaty,
środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne
naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń,
izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropianu
dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane.
(111) 310187
(220) 2017 03 22
(210) 469266
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta Mini serniczki na chrupiącym spodzie
(510), (511) 30 ciasta w proszku, koncentraty ciast w proszku, ciasta, ciasta mrożone, desery w proszku, koncentraty deserów: kremy
do ciast, pianki, serniki, ozdoby do ciast, wyroby cukiernicze, ciasta
o przedłużonej trwałości, proszki do wyrobu ciast.
(111) 310188
(220) 2017 03 23
(210) 469401
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) TANRIKULU SUAT HUMAN CAPITAL POLAND, Warszawa, PL.
(540) LA-PIDE
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 11.01.04
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso wołowe, cielęce, baranie, jagnięce, królicze, dziczyzna, drób, ryby, przetwory z tych produktów,
wędliny, kiełbasy, szynki, polędwice, bekon, ekstrakty mięsne, zupy,
konserwy, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, dania gotowe i półprodukty na bazie warzyw i mięsa, flaki, podroby, wyroby
garmażeryjne na bazie warzyw i mięsa, tłuszcze jadalne, smalec, mięso
suszone, konserwowane, mięso smażone, paczkowane, mięso świeże,
wędzone, produkty sojowe, ryby, owoce morza i mięczaki, sery, tofu,
jajka, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych, sałatki gotowe, oleje i tłuszcze, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 chleb, wyroby piekarnicze, przetworzone nasiona zbóż, skrobia i produkty z nich wytworzone, sosy,
sosy do mięsa z grilla, sosy do żywności, ketchup, majonez, remolady,
musztarda, przyprawy korzenne, przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa, do celów gospodarstwa domowego, dania gotowe, gulasze
i przekąski, składające się z ryżu i/lub makaronu i/lub mąki sojowej i/
lub ziaren soi i/lub wyciągów drożdżowy i/lub zbóż i/lub produktów
skrobiowych w formie konserwowanej, mrożonej, suszonej lub świeżej, marynaty, pizza, makarony, wyroby piekarnicze i produkty mączne, przyprawy, desery, wyroby piekarnicze z nadzieniem i/lub polewą
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składające się z ryb i/lub produktów rybnych i/lub jaj i/lub sera i/lub
wyrobów serowych i/lub wyrobów mlecznych i/lub warzyw i/lub
owoców i/lub ziół i przypraw, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, napoje na bazie kawy, kakao, herbaty, czekolady, mąka i preparaty zbożowe, ekstrudowane produkty zbożowe,
wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek, wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek z dodatkiem kakao, witamin, czekolady,
orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, chleb, ciasta, wafle, słodycze, słodycze mrożone i schładzane, czekolada, wyroby czekoladowe, cukierki,
lody, guma do żucia, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawowe), przyprawy, lód, 43 restauracje,
bary, kawiarnie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 310189
(220) 2017 03 27
(210) 469518
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 08
(732) POWERSLIDE CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) QUALITIUM Team
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 37 konserwacja
i naprawa pojazdów silnikowych, usługi stacji obsługi pojazdów,
41 organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
(111) 310190
(220) 2017 03 27
(210) 469547
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) MŁODAWSKA ANNA TRANSKRYPT, Warszawa, PL.
(540) Free English
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, książki, materiały drukowane,
periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], 41 tłumaczenia, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
publikowanie książek, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, informacja o edukacji, sprawdziany edukacyjne, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], kursy korespondencyjne.
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych.
(111) 310191
(220) 2017 03 27
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo, PL.
(540) aptekagemini.pl

(210) 469573
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 19.11.01, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony,
preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy
do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania
przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje 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,
żywność 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, 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, 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 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 motywacyjnych, 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 zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące
farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania
i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży
farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania 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) 310192
(220) 2017 03 29
(210) 469674
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) SMOCZYŃSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) MAGIA PÓŁNOCY
(510), (511) 35 internetowy sklep z wyrobami skandynawskimi takimi
jak: lampy, wyroby tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym,
akcesoria łazienkowe, kosze na pranie, dozowniki do mydła i kosmetyków, zasłony prysznicowe, akcesoria kuchenne, meble, meble ogrodowe, bielizna pościelowa, ręczniki, ochraniacze do łóżeczek dziecięcych,
kubki, filiżanki, szklanki, kieliszki, dzbanki, naczynia do picia i do jedzenia, akcesoria barowe, wyroby porcelanowe, szklane pojemniki, wazo-
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ny, doniczki, świeczniki, dywany, figurki ozdobne wykonane z metali
nieszlachetnych, figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, figurki ozdobne wykonane z drewna, sprzedaż artykułów wyposażenia
wnętrz takich jak: lampy, wyroby tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym, akcesoria łazienkowe, kosze na pranie, dozowniki do mydła i kosmetyków, zasłony prysznicowe, akcesoria kuchenne, meble,
meble ogrodowe, bielizna pościelowa, ręczniki, ochraniacze do łóżeczek dziecięcych, kubki, filiżanki, szklanki, kieliszki, dzbanki, naczynia
do picia i do jedzenia, akcesoria barowe, wyroby porcelanowe, szklane
pojemniki, wazony, doniczki, świeczniki, dywany, figurki ozdobne wykonane z metali nieszlachetnych, figurki ozdobne wykonane z metali
szlachetnych, figurki ozdobne wykonane z drewna, obsługa transakcji
sprzedażowych przez Internet .

(111) 310193
(220) 2017 04 11
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) SEVEN SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) 7
(540)

(210) 470335

(531) 26.04.04, 26.04.17, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
transformujące, sygnalizacyjne, przełączające i kontrolno-sterujące,
urządzenia i przyrządy elektroniczne przewodzące, transformujące,
sygnalizacyjne, przełączające i kontrolno-sterujące, mierniki i analizatory, sprzęt telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, sprzęt telewizji
dozorowej CCTV, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do transmisji i odbioru łączności wizyjnej, urządzenia systemów zdalnego sterowania, sprzęt telekomunikacyjny, teletransmisyjny, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe, telewizyjne, kompletne
zestawy urządzeń alarmowych sygnalizacji włamania i napadu oraz
kompletne zestawy urządzeń pożarowych, kamery, monitory, magnetowidy, rejestratory, centrale sygnalizacji włamania i napadu, anteny,
nadajniki, czujniki alarmowe, czujniki pożarowe i dymowe, czujniki
podczerwieni, czujniki zbicia szyby, czujniki drgań, detektory, sygnalizatory linii telefonicznej, sterowniki do radiolinii, radiolinie, czytniki
informacji, karty magnetyczne kodowane, zamki elektryczne i elektroniczne, komputery, podzespoły i części komputerowe, osprzęt komputerowy peryferyjny, bezpieczniki, baterie, akumulatory.
(111) 310194
(220) 2017 04 18
(210) 470577
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 04
(732) WDOWCZYK MAREK, Warszawa, PL.
(540) MAGOI AGNI
(510), (511) 4 świece, w szczególności ręcznie wytwarzane świece
z naturalnego wosku używane w ezoteryce, 14 wyroby z kamieni ozdobnych o działaniu ezoterycznym, biżuteria ezoteryczna,
w szczególności bransoletki, kolczyki, amulety [biżuteria], breloki
ozdobne, w szczególności breloki z kryształów i minerałów, naszyjniki, obrączki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna świec oraz innych
artykułów i akcesoriów związanych z ezoteryką, w szczególności
za pomocą sieci Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży.
(111) 310195
(220) 2017 04 18
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 04
(732) WDOWCZYK MAREK, Warszawa, PL.
(540) MAGOI AGNI
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, granatowy
(531) 26.01.01, 13.01.01, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 4 świece, w szczególności ręcznie wytwarzane świece
z naturalnego wosku używane w ezoteryce, 14 wyroby z kamieni ozdobnych o działaniu ezoterycznym, biżuteria ezoteryczna,
w szczególności bransoletki, kolczyki, amulety [biżuteria], breloki
ozdobne, w szczególności breloki z kryształów i minerałów, naszyjniki, obrączki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna świec oraz innych
artykułów i akcesoriów związanych z ezoteryką, w szczególności
za pomocą sieci Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży.

(111) 310196
(220) 2017 04 20
(210) 470689
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) AMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) BUSINESS BAR RESTAURACJA W TWOJEJ FIRMIE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(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 zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 310197
(220) 2017 05 12
(210) 471605
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) BUDZEŃ HUBERT H.B. CONSULTING, Stefanowo, PL.
(540) CENTRUM RENT a CAR
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, beżowy, pomarańczowy, szary, żółty
(531) 06.07.05, 18.01.09, 26.02.07, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 wynajem samochodów.
(111) 310198
(220) 2017 05 18
(210) 471856
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) UNIVERSAL MCCANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BANK PEŁNE KONTO
(540)

(210) 470580
Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.01.18, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi
transakcji walutowych, transakcji finansowych, karty bankowe, karty
kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty debetowe,
karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych (karty
inteligentne), 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi
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doradcze w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
i przedsięwzięciami, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie badania rynku i prognoz ekonomicznych,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi
w zakresie sporządzania analiz rynkowych, usługi pośrednictwa 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 wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, informacja,
doradztwo i konsulting w zakresie działalności gospodarczej oraz
doboru metod i technik reklamowania, doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość, usługi w zakresie obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, archiwizacja dokumentów, doradztwo
i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, informacja o ww.
usługach, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach.

(111) 310199
(220) 2017 05 26
(151) 2018 05 02
(441) 2017 11 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)
(540)

(210) 472180

Kolor znaku: granatowy, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.15.15, 26.15.25, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.

(111) 310200
(220) 2017 05 26
(151) 2018 04 30
(441) 2017 11 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)

3503
(210) 472183

Kolor znaku: szary, biały, zielony
(531) 29.01.13, 26.15.25, 26.04.02, 26.15.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki
sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 310201
(220) 2017 11 02
(210) 478573
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) KINGA PIENIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Kinga Pienińska woda, która pomaga
(510), (511) 32 woda, woda gazowana, woda mineralna, woda stołowa, woda smakowa mineralna.
(111) 310202
(220) 2018 01 08
(210) 480914
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) Gulla Tomasz KANCELARIA ADWOKACKA, Słupsk, PL.
(540) GULLA
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, 45 usługi prawne,
badania prawne, doradztwo prawne.
(111) 310203
(220) 2011 04 11
(210) 383887
(151) 2018 05 30
(441) 2011 07 18
(732) FAM TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno, PL.
(540) Fam
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, klamki okienne metalowe, tarcze metalowe, zawiasy budowlane metalowe, zaciski do płyt
metalowe, uchwyty do drzwi metalowe, klucze do mebli metalowe,
tarcze drzwiowe metalowe, wpustki metalowe, zamki baskwilowe
metalowe, zawiasy meblowe metalowe, kółka metalowe, stopki
metalowe, ślizgacze metalowe, rolki metalowe, regulatory poziome
metalowe, złącza metalowe, zaczepy metalowe, nakrętki metalowe,
uchwyty meblowe jednopunktowe metalowe, uchwyty meblowe
dwupunktowe metalowe, uchwyty meblowe kołatkowe metalowe,
tarcze meblowe do kluczy metalowe, wpustki meblowe do kluczy
metalowe, klucze meblowe metalowe, zamki meblowe baskwilowe
metalowe, zawiasy meblowe puszkowe metalowe, zawiasy meblowe
do klap metalowe, zawiasy meblowe rozłączne ozdobne metalowe,
zawiasy meblowe metalowe do drzwi ze szkła, uchwyty meblowe
metalowe do drzwi ze szkła, łączniki meblowe narożne metalowe
do ścianek ze szkła, wsporniki do półek metalowe, kółka meblowe
skrętne metalowe, rolki meblowe sztywne metalowe, stópki meblowe metalowe, stópki meblowe z regulacją metalowe, mimośrody i zaczepy do złącz meblowych metalowe, złącza meblowe
zaczepowe metalowe, wkręty specjalne metalowe, klucze fajkowe
sześciokątne i zetowe metalowe, obejmy do stołów rozbieralnych
metalowe, zaczepy meblowe znalowe, wieszaki meblowe wysuwne metalowe, rozwórki samohamowne do klap metalowe, okucia
do drzwi meblowych przesuwnych metalowe, wieszaki garderobiane metalowe, płytki wieszakowe meblowe metalowe, sporniki
drążka znalowe, wsporniki do półek metalowe, wsporniki do półek
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znalowe, klamki okienne zwykłe ze stopu cynku, aluminium, magnezowe, klamki okienne z blokadą przyciskiem ze stopu cynku, aluminium, magnezowe, klamki okienne z blokadą kluczykiem ze stopu
cynku, aluminium, magnezowe, klamki drzwiowe ze stopu cynku,
aluminium, magnezowe, klamki drzwiowe z szyldami stalowymi,
pochwyty drzwiowe ze stopu cynku, aluminium, magnezowe, szyldy
drzwiowe osłonowe wkładki patentowej stalowe i ze stopu cynku,
zawiasy budowlane zwykłe metalowe, zawiasy budowlane z regulacją ze stopu cynku, aluminium, magnezowe, 20 kliny budowlane
z tworzywa sztucznego, wsporniki drążka z tworzywa sztucznego,
wsporniki do półek z tworzywa sztucznego, kliny poziomujące meblowe z tworzywa sztucznego, złącza kołkowe ustalające z tworzywa
sztucznego, ślizgacze meblowe z tworzywa sztucznego, 40 obróbka
materiałów: usługi w zakresie odlewania detali, usługi galwaniczne.

(111) 310204
(220) 2012 04 18
(210) 399521
(151) 2018 05 25
(441) 2012 07 30
(732) TNN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Sosnowiec, PL.
(540) kantoronline s
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 pośrednictwo pieniężne, usługi holdingów finansowych, leasing finansowy, udzielanie kredytów, usługi finansowe
gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, zarządzanie rynkami finansowymi, usługi
maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych i towarów
giełdowych, usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, usługa związana z oceną ryzyka i szacowania
poniesionych strat, usługi świadczone przez agentów i brokerów
ubezpieczeniowych, usługi maklerskie związane z rynkiem papierów
wartościowych i towarów giełdowych, 42 usługa związana z tworzeniem oprogramowania, usługa związana z doradztwem w zakresie
informatyki,usługa w zakresie budowy i obsługi technologii informatycznych i komputerowych, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), usługi w zakresie tworzenia i obsługi
portali internetowych.
(111) 310205
(220) 2014 02 13
(210) 424797
(151) 2018 03 20
(441) 2014 05 26
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) FB INTERNATIONAL
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, biała broń,
wyroby nożownicze, bagnety, boczna broń inna niż palna, maczety,
maczugi, pałki, noże myśliwskie, sztylety, miecze, szable, scyzoryki ostrza do broni, repliki broni ręcznej, pasy do narzędzi ręcznych,
uchwyty i obsady do narzędzi ręcznych, pochwy na szable, inne
osłony na broń ręczną, 9 urządzenia do pomiaru parametrów broni
palnej, oprogramowanie komputerowe w zakresie stanowisk badawczych do broni palnej, urządzenia kontrolne, pomiarowe, do ratowania życia, sygnalizacyjne, odzież ochronna, hełmy, kamizelki i osłony kuloodporne, odłamkoodporne i nożoodporne, 13 broń palna,
broń sportowa, pistolety sygnałowe, broń gazowa, części i akcesoria do broni palnej, karabiny, pistolety, strzelby, amunicja do broni,
granaty, kabury na pistolety, repliki broni palnej, broń typu ASG (air
soft GUN) oraz części i wyposażenie do tego typu broni, 16 materiały szkoleniowe, instrukcje, broszury, gazetki, plakaty, kalendarze
wszystkie związane bronią, 35 doradztwo specjalistyczne oraz pośrednictwo w sprawach działalności gospodarczej w tym w zakresie:
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, informacji, reklamy, doboru personelu, informacji handlowych,
organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nieruchomości, 41 prowadzenie
szkoleń z zakresu obronności i obsługi broni strzeleckiej, organizowanie konferencji i sympozjów, prowadzenie konkursów i zawodów
sportowych związanych z użyciem broni sportowej, zawodów strzeleckich.
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(111) 310206
(220) 2014 02 24
(210) 425176
(151) 2018 05 23
(441) 2014 06 09
(732) DĄBROWSKA-POROWSKA ANNA, MRUSZCZAK BEATA
RAMSTUDIO COMPANY SPÓŁKA CYWILNA, Oświęcim, PL.
(540) RAM STUDIO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 18.03.02, 18.03.10, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, agencji public relation,
reklama, 42 usługi związane z projektowaniem graficznym na rzecz
osób trzecich, tworzenie i administrowanie stron www, tworzenie
i administrowanie portali internetowych, projektowanie i tworzenie
aplikacji mobilnych, oprogramowania komputerowego.
(111) 310207
(220) 2014 08 25
(210) 432601
(151) 2018 05 11
(441) 2014 12 08
(732) SFERA PARTS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl, PL.
(540) SFERA PARTS DISTRIBUTION
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 15.07.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób towarów: części pojazdów, części zamienne do pojazdów, wyposażenie warsztatów samochodowych, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, nabłyszczenia i woskowania karoserii pojazdów, środki do czyszczenia tapicerki
pojazdów, środki do konserwacji pojazdów i ich części, opony
i ich części, produkty chemiczne dla pojazdów, farby, lakiery, emalie,
rozpuszczalniki do farb, lakierów i emalii, oleje i smary przeciwrdzewne dla pojazdów, oleje przemysłowe dla pojazdów, smary i paliwa,
wyroby metalowe, niemetalowe i gumowe dla pojazdów, urządzenia
elektryczne i elektroniczne dla pojazdów, nawigacja samochodowa,
urządzenia i instalacje pneumatyczne do pojazdów, filtry i instalacje
filtracyjne do pojazdów, zawory i czujniki do pojazdów, plandeki dla
pojazdów, bagażniki dla pojazdów, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 310208
(220) 2014 08 25
(210) 432625
(151) 2018 05 23
(441) 2014 12 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) VC 330P METALLIC DISPERSION PROFESSIONAL
(510), (511) 3 antystatyczne preparaty do celów domowych, preparaty czyszczące inne niż do procesów chemicznych, preparaty
do mycia ujęte wyłącznie w klasie 3, pasty do podłóg i mebli, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku.
(111) 310209
(220) 2015 06 08
(210) 443363
(151) 2018 05 28
(441) 2015 09 28
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) B.PERFECT
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, kolportaż ulotek, informacje handlowe i porady
udzielane konsumentom, marketing, obróbka tekstów reklamowych,
patronat medialny, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, przegląd prasy, public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama radiowa, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnienie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorskich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne,
reklamy prasowe, reklamy telewizyjne, promocja wyrobów kosmetycznych, tworzenie i edycja tekstów reklamowych i sponsorskich,
telemarketing.
(111) 310210
(220) 2015 07 16
(151) 2018 03 06
(441) 2015 10 26
(732) KOSIL-JARZĄBEK ANNA, Warszawa, PL.
(540) K K
(540)

(210) 444826

Kolor znaku: czarny, srebrny
(531) 27.05.01, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, 41 szkolenia biznesowe, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], edukacja prawna, 45 doradztwo prawne, usługi prawne, usługi adwokatów, usługi radców prawnych, usługi prawne w zakresie mediacji,
arbitrażu i rozstrzygania sporów, badania prawne, przygotowywanie
opinii prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi
wsparcia procesowego w sporach sądowych, pomoc prawna przy
tworzeniu umów, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie: statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, sporządzanie projektów aktów legislacyjnych,
aktów prawnych i opinii prawnych do aktów.
(111) 310211
(220) 2015 11 13
(210) 449150
(151) 2018 05 24
(441) 2016 02 15
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kłębuszek majestic perfume touch
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 310212
(220) 2015 11 13
(210) 449151
(151) 2018 05 24
(441) 2016 02 15
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden elegant perfume touch
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 310213
(220) 2015 11 13
(210) 449153
(151) 2018 05 24
(441) 2016 02 15
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril decor pacific breeze
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
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(111) 310214
(220) 2015 11 13
(210) 449155
(151) 2018 05 24
(441) 2016 02 15
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril decor Hawaiian garden
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 310215
(220) 2015 11 13
(210) 449156
(151) 2018 05 24
(441) 2016 02 15
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril decor cherry flower
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 310216
(220) 2015 11 13
(210) 449157
(151) 2018 05 24
(441) 2016 02 15
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kłębuszek elegant perfume touch
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 310217
(220) 2015 11 13
(210) 449167
(151) 2018 05 24
(441) 2016 02 15
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SMAKOTEK
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka produkty zbożowe, chleb, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.
(111) 310218
(220) 2015 11 13
(210) 449170
(151) 2018 05 24
(441) 2016 02 15
(732) EKO FOLWARK SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EKO FOLWARK
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, żywność dla celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, 31 produkty rolne, ogrodnicze i sadownicze, świeże warzywa i owoce, 35 prowadzenie sklepów, sprzedaż
produktów, 39 usługi w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej, organizowanie podróży, 41 organizowanie zawodów i imprez
sportowych, usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, kursy edukacyjne, 43 usługi hotelarskie, campingowe, gastronomiczne, catering,
obsługa turystów i podróżnych, przygotowywanie dań i napojów
na wynos, rezerwacje hotelowe, usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, doradztwo dietetyczne dla ludzi, usługi związane z rolnictwem i ogrodnictwem, doradztwo w zakresie produkcji rolniczej i ogrodniczej.
(111) 310219
(220) 2015 12 07
(210) 450155
(151) 2018 05 25
(441) 2016 03 14
(732) WARĘŻAK TOMASZ, Zielona Góra, PL.
(540) ECOMICROBACTER
(510), (511) 1 biopreparaty inne niż do celów medycznych.
(111) 310220
(220) 2015 12 07
(210) 450157
(151) 2018 05 25
(441) 2016 03 14
(732) WARĘŻAK TOMASZ, Zielona Góra, PL.
(540) ACTIVSORB
(510), (511) 1 aktywna mieszanka sorpcyjna stosowana w hydrofitowych oczyszczalniach, służąca do oczyszczania ścieków pochodzących z budynków mieszkalnych.
(111) 310221
(151) 2018 04 26

(220) 2016 01 25
(441) 2016 04 25

(210) 451608
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(732) MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zławieś Wielka, PL.
(540) ŚWIEŻE MARWITKI
(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 konserwy warzywne, marchewka konserwowa, przetwory warzywne konserwowane, sałatki warzywne konserwowane,
sałatki warzywne, sałatki owocowo-warzywne, sałatki owocowe,
31 warzywa świeże, świeże marchewki, 32 soki warzywne.
(111) 310222
(220) 2016 03 09
(210) 453309
(151) 2018 05 30
(441) 2016 06 20
(732) GZELA RYSZARD KLINIKA HANDSOME MEN PERFECT HAIR,
Bielsko-Biała, PL.
(540) DBAJ o WŁOSY
(540)

(531) 14.07.20, 27.05.01
(510), (511) 35 udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie
mediów społecznościowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie strategii
rozwoju marki, reklama, reklama banerowa, sprzedaż internetowa
w zakresie kosmetyków i szczotek do włosów.
(111) 310223
(220) 2016 03 24
(210) 454059
(151) 2018 05 22
(441) 2016 07 04
(732) BORYSEWICZ JAN, Warszawa, PL.
(540) Lady Pank
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, w tym płyty CD, DVD, urządzenia do wzmacniania, odtwarzania, transmisji i rejestracji dźwięku i obrazu, reprodukcja zapisanych nośników informacji, instalacje elektryczne
nagłośnieniowe, płyty fonograficzne, kasety wideo, taśmy magnetyczne, 16 czasopisma, periodyki i inne druki oraz pisma, afisze, albumy, bloczki do pisania, bloki do pisania listowe, bloki rysunkowe
jako materiały piśmienne, broszury, druki, odbitki graficzne, gazety,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne,
notatniki jako notesy, notesy podręczne, obrazy jako malarstwo
oprawione lub nie, odwzorowania graficzne, okładki, obwoluty jako
papiernictwo, opakowania jako artykuły papiernicze, papier do pisania listów, papier listowy, plakaty, podręczniki jako książki, portrety, prospekty, publikacje, w tym publikacje utworów muzycznych,
reprodukcje graficzne, rysunki, śpiewniki, wydawnictwa literackie,
książkowe, reklamowe, fotografie, wydawnictwa muzyczne, zakładki do książek zeszyty, znaczki pocztowe, 25 odzież, w tym: koszulki
(T-shirty), bluzy, nakrycia głowy, chusty, bandany, 35 dystrybucja
materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur,
prowadzenie interesów osób trzecich polegające na promocji zespołów muzycznych i zarządzaniu działalnością artystyczną (profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną), promocja, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe w formie reklam
radiowych, telewizyjnych, prasowych, wizualnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, usługi sprzedaży nagranych utworów muzycznych
i multimedialnych chronionych prawami autorskimi oraz wydawnictw książkowych, prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz za pośrednictwem Internetu płyt z nagraniami muzycznymi,
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, 41 usługi
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zespołu muzycznego, usługi artystyczne, usługi rozrywkowe, działalność estradowa, usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez artystycznych, rozrywkowych, wszelkich form publicznych występów
i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, organizowania i wykonywania koncertów, komponowania
utworów muzycznych, komponowania tekstów artystycznych, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury
i rozrywki, informacji o imprezach artystycznych, wypożyczania nagrań dźwiękowych, przygotowywania materiału do produkcji fonograficznej, rejestrowania koncertów, imprez artystycznych, produkcji
filmów i widowisk, doradztwo muzyczne, usługi studia nagrań, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

(111) 310224
(220) 2016 04 07
(210) 454536
(151) 2018 05 25
(441) 2016 07 18
(732) RES-GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Rzeszów, PL.
(540) instal RZESZÓW
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, palety
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, podpory metalowe,
zamknięcia do pojemników metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, pojemniki do przechowywania żywności metalowe, pojemniki metalowe
do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, pokrywy do włazów metalowe, pręty ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe,
przegrody metalowe, przewody centralnego ogrzewania metalowe,
metalowe przewody ciśnieniowe, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, armatura do metalowych przewodów sprężonego
powietrza, zawory do metalowych przewodów wodociągowych,
przewody wodociągowe metalowe, rusztowania metalowe, stopnie
metalowe schodów, silosy metalowe, skrzynie metalowe, skrzynki
na narzędzia metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, metalowe słupy telegraficzne, szyldy metalowe, tuleje, wsporniki metalowe dla budownictwa, wykładziny metalowe, metalowe obejmy
do zamocowania rur, metalowe przewody zasilające, zasuwy, zbiorniki metalowe, 10 aparatura dla anestezjologii, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów (np. do dróg oddechowych), 11 rury
kotłowe centralnego ogrzewania, rury do kotłów grzewczych, kotły
grzewcze, podgrzewacze powietrza, instalacje do podgrzewaczy,
instalacje do filtrowania powietrza, 37 instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, izolowanie i uszczelnianie budynków, nadzór
budowlany, budowa i konserwacja rurociągów, informacja budowlana, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, czyszczenie i naprawy kotłów, lakierowanie, nitowanie, montaż i naprawy
instalacji grzewczych, montaż rusztowań .
(111) 310225
(220) 2016 04 12
(151) 2018 04 26
(441) 2016 10 10
(732) PAPIEWSKA ANTONINA PMF, Malbork, PL.
(540) PARDON MY FRENCH
(540)

(210) 454690

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty
do depilacji, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakieru, puder do makijażu, mleczko kosmetyczne, mydełka, mydła, naklejane ozdoby
do paznokci, odżywki do włosów, ołówki do brwi, ołówki, kredki kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust,
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preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje
do mocowania sztucznych rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, woda toaletowa, olejki toaletowe, produkty toaletowe,
toniki kosmetyczne, waciki do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, zmywacze do paznokci, kosmetyki, 8 przybory do depilacji depilacji elektryczne lub nieelektryczne, cążki do obcinania paznokci,
gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy
do pedicure, pęsety, szczypce do depilacji, pęsety, szczypce do wycinania skorek, pilniki do paznokci elektryczne, pilniki płytkowe do paznokci, 44 manicure, masaż, salony fryzjerskie, salony piękności, solaria (usługi), usługi wizażystów.

(111) 310226
(220) 2016 10 08
(210) 462460
(151) 2018 04 16
(441) 2017 10 09
(732) BETA ELECTRONICS LIMITED, Londyn, GB.
(540) BETA.COM
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, arkusze z nutami
w formie drukowanej, czasopisma [periodyki], druki, fotografie, materiały biurowe.
(111) 310227
(220) 2016 11 21
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 18
(732) PIOTROWSKI JERZY ZBIGNIEW, Kielce, PL.
(540) STRUCTURE AND ENVIRONMENT
(510), (511) 16 czasopisma, książki.

(210) 464130

(111) 310228
(220) 2016 11 28
(210) 464467
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 29
(732) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) TWOJA Delicja
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09, 25.01.09
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, mydła, mydła toaletowe, mydła zapachowe, przybory toaletowe, wata dla celów kosmetycznych, mleczko
kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, perfumy, produkty perfumeryjne,
pomadki do ust, szampony, farby do włosów, dezodoranty do użytku osobistego, płyny do zębów, pasty do butów pasty do podłogi
i mebli, pasty do podłóg, pasty do skór, detergenty do czyszczenia,
4 denaturat, oleje i tłuszcze, paliwa i materiały oświetleniowe, świece
i knoty do świec, 5 chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, chleb dla diabetyków, apteczki przenośne, dezodoranty inne niż
dla ludzi i zwierząt, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych,
pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne, majtki higieniczne, mleko w proszku dla niemowląt, leki przeciwbólowe, pielucho-majtki
niemowlęce z papieru lub celulozy, pieluchy niemowlęce z papieru
lub celulozy, 6 folia aluminiowe, folie metalowe do zawijania i pakowania, 11 lampki elektryczne na choinki, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry do kawy, lampy i żarówki
elektryczne, latarki elektryczne, 16 papierowe chusteczki do nosa,
papier toaletowy, chusteczki higieniczne, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, grafiki, kalendarze, kleje do użytku domowego,
książki, obrazy, pióra, ołówki i długopisy, papier, ręczniki papierowe,
21 butelki szklane, ceramika dla gospodarstw domowych, czajniki
nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne, garnki kuchenne, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, dzbanki, dzbanki do parzenia kawy, 24 tekstylne chusteczki do nosa, serwetki z materiałów tekstylnych dla dzieci, 25 pieluszki z materiałów tekstylnych dla dzieci,
majtki dziecięce, 28 choinki jako ozdoby, stojaki do choinek, choinki
z materiałów syntetycznych, dzwonki na choinkę, ozdoby choinkowe, balony do zabawy, zabawki, klocki, lalki, karty do gry, 29 chrupki
owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, bekon, bita śmietana, borówki przetworzone, żurawiny
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przetworzone, buliony, rosoły, koncentraty na rosole, daktyle, drób
nieżywy, dżemy, flaki, filety z ryb, ryby konserwowane, ryby puszkowane, galaretki jadalne, grzyby konserwowane, przecier jabłkowy,
jaja, jaja w proszku, kawior, kefir, zupy, zupy jarzynowe, przetwory
jarzynowe, jogurty, masło kakaowe, masło kokosowe, kompoty,
koncentraty, koncentrat pomidorowy, konserwy mięsne, konserwy
rybne, konserwy z owocami, konserwy z warzywami, krewetki nieżywe, krokiety spożywcze, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, mięso, mięso konserwowane, mięso puszkowane,
mięso solone, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, owoce
mrożone, oleje jadalne, olej rzepakowy, olej słonecznikowy dla celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oliwki konserwowane, olej
z orzechów palmowych, olej palmowy, produkty mleczne, przecier
pomidorowy, olej kukurydziany, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce puszkowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
ser, smalec, tłuszcze jadalne, wędliny, kiełbasy, warzywa konserwowe, warzywa puszkowane, warzywa suszone, 30 aromaty do żywności, aromaty do napojów, biszkopty, bułki (pieczywo), chałwa, chleb,
chipsy, słodycze ozdobne, przyprawy, ciasta, cukier, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże, zaczyn, enzymy do ciast,
galaretki owocowe, galaretki spożywcze, słodycze, glukoza do celów spożywczych, gofry, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata
mrożona, herbatniki, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao,
karmelki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, aromaty kawowe,
napoje na bazie kawy. keczup (sos), krakersy, mąka kukurydziana,
płatki kukurydziane, lody, makarony, mąka, mąka gorczycowa, mąka
pszenna, mąka spożywcza, mąka z ryżu, mąka ziemniaczana, miód,
mesli, musztarda, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, ocet, płatki owsiane, płatki
zbożowe, ozdoby do ciast, pasztety, pizze, sosy z pomidorów, prażona kukurydza, puddingi, ryż, słodziki, sosy, sosy do mięsa, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, substytuty kawy. suchary, wyroby cukiernicze, produkty zbożowe, lody, sosy, guma do żucia nie do celów leczniczych, 31 warzywa, owoce, owoce cytrusowe,
cebulki kwiatowe, choinki, cytryny, grzyby świeże, orzechy kokosowe, korzenie jadalne, orzechy, pożywienie dla zwierząt domowych,
warzywa świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, soki, soki owocowe,
soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje, napoje bezalkoholowe, nektary owocowe, piwo, syropy
do napojów, 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające
owoce, dżin, koktajle, likiery, miód pitny, rum, alkohol z ryżu.

(111) 310229
(220) 2016 12 02
(210) 464706
(151) 2018 05 14
(441) 2017 12 18
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW Dla Całej Rodziny SZYNKA Świąteczna
Na wyjątkowe okazje Wesołych Świąt ŻYCZY SOKOŁÓW
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, różowy,
beżowy, żółty, biały, zielony, czarny, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.24, 05.05.19,
05.01.03, 05.01.10, 08.05.02, 11.07.01, 25.01.15, 19.03.25
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka.
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(111) 310230
(220) 2016 12 15
(210) 465216
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) OMC Motors
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej detalicznej, również
za pośrednictwem Internetu: pojazdów samochodowych, części pojazdów samochodowych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych, 36 pośrednictwo w zakresie zawierania umów leasingu oraz
umów kredytowych dotyczące pojazdów samochodowych, usługi
brokerów i agentów ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń majątkowych, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Timesharing nieruchomości, usługi w zakresie finansowania nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości, 37 usługi
serwisu i naprawy pojazdów samochodowych w zakresie mechaniki,
blacharstwa i lakiernictwa, 39 usługi wynajmu pojazdów samochodowych.
(111) 310231
(220) 2017 01 13
(210) 466293
(151) 2018 03 01
(441) 2017 05 29
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) ... uznawany za najlepszy! KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja
produkcji od 1959r. BEZ KONSERWANTÓW
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, brązowy, czerwony, czarny
(531) 07.01.12, 24.09.02, 09.01.10, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.06,
26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(111) 310232
(220) 2017 01 13
(210) 466298
(151) 2018 03 01
(441) 2017 05 29
(732) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, PL.
(540) TECMAXX
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki czyszczące, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do czyszczenia, preparaty do szorowania,
antyperspiranty, dezodoranty do użytku domowego, środki dezodorujące do wnętrz samochodów, preparaty do mycia, preparaty
do zmywania podłóg, posadzek, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, środki do konserwacji skóry jako pasty, preparaty do pielęgnacji mebli, mydła, emulsje i mydła
w płynie, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do zmywania pasty do podłóg i powłok podłogowych, środki, preparaty i woski do polerowania, środki
do nadawania połysku, preparaty do prania, wywabiacze plam, środki do czyszczenia, szorowania, nabłyszczania i konserwacji wnętrza
samochodu, preparaty do czyszczenia klimatyzacji samochodowej,
preparaty do nabłyszczania, konserwacji wnętrza samochodu, płyny
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do spryskiwaczy szyb, płyny i pianki do dywanów i tapicerki, 4 smary
do użytku domowego, oleje do kosiarek, środki smarne, .

(111) 310233
(220) 2017 01 20
(210) 466643
(151) 2018 03 01
(441) 2017 06 19
(732) CZERSKA JOLANTA, Warszawa, PL.
(540) API Tax
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości, rachunkowości i audytu, księgowość administracyjna, skomputeryzowana księgowość,
usługi konsultingowe w zakresie księgowości, doradztwo księgowe
w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, usługi w zakresie fakturowania, 36 doradztwo podatkowe
niedotyczące prowadzenia rachunków, doradztwo podatkowe niedotyczące księgowości, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków.
(111) 310234
(220) 2017 02 07
(210) 467220
(151) 2018 02 27
(441) 2017 06 19
(732) MOCHOCKI MARCIN RYSZARD, Przybysławice, PL.
(540) LARDENT
(510), (511) 44 usługi medyczne, stomatologia, laryngologia, porady lekarskie, zabiegi, gabinety lekarskie, klinika, centrum medyczne,
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, ortodoncja, dermatologia,
dentysta.
(111) 310235
(220) 2017 02 23
(210) 468030
(151) 2018 05 18
(441) 2017 07 03
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSAT SPORT NEWS
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, dyski kompaktowe CD-ROM, gry komputerowe, anteny,
dekodery, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, podkładki pod myszy komputerowe,
pokrowce na laptopy, przenośne odtwarzacze mediów, publikacje
elektroniczne ładowalne, translatory elektroniczne kieszonkowe,
filmy rysunkowe animowane, filmy kinematograficzne naświetlone,
16 kalendarze, książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, torby, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych, 25 odzież, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych,
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy korespondencyjne,
sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich zapisów audycji radiowych
i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów, sprzętu elektronicznego do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, przeglądów prasy, sprzętu telekomunikacyjnego, nośników formatów MP3,
tak by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 wypożyczanie urządzeń do przesyła-
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nia informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej:
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia
forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej,
prognoz pogody, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier,
wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, aukcji publicznych, badania opinii publicznej, badania rynku,
reklamy na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, informacji
o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, 41 produkcja filmów,
programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line, kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne,
studia nagrań, obsługa sal kinowych, pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych, usługi w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych
i obozów sportowych, obsługa urządzeń sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego za wyjątkiem pojazdów.

(111) 310236
(220) 2017 03 13
(151) 2018 05 23
(441) 2017 06 05
(732) DPA Lebensmittelhandel GmbH, Berlin, DE.
(540) COCONAUT
(540)

(210) 468745

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 29 oleje roślinne do celów spożywczych, mleko kokosowe, 30 cukier, 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 310237
(220) 2017 03 29
(210) 469687
(151) 2018 05 23
(441) 2017 07 10
(732) P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) ENCORE
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki
dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, wózki na zakupy,
wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy, przyczepki do przewożenia dzieci,
koła do pojazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako
sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów w tym do wózków dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria
do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki
bagażowe do pojazdów w tym do wózków dziecięcych i rowerów,
siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych,
pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów,
uprzęże do wózków dziecięcych, 35 agencje importowo-eksportowe
dotyczące wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów
bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych
i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków i rowerów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich dotycząca wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla
dzieci, wózków i rowerów, prezentowanie w mediach produktów dla
celów sprzedaży dotyczących wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz
części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków
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i rowerów, reklama dotycząca wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz
części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków
i rowerów, reklama zewnętrzna dotycząca wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci,
wózków i rowerów, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej dotycząca wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików
i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków i rowerów,
reklama radiowa dotycząca wózków, wózków dziecięcych, rowerów,
fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków
i rowerów, reklamy telewizyjne dotyczące wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci,
wózków i rowerów, usługi pośrednictwa w handlu dotyczące wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków i rowerów, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług dotyczących wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów
bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych
i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków i rowerów, pokazy towarów dotyczące wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików
i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków i rowerów,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych dotyczących wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów
bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych
i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków i rowerów, usługi aukcyjne dotyczące wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików
i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków i rowerów,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw] dotyczące wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla
dzieci, wózków i rowerów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: wózków, wózków dziecięcych, rowerów,
fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części
konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci, wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.

(111) 310238
(220) 2017 04 20
(210) 470691
(151) 2018 03 13
(441) 2017 08 16
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Inpower
(510), (511) 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy.
(111) 310239
(220) 2017 04 20
(210) 470709
(151) 2018 03 12
(441) 2017 08 16
(732) GRĄDZKI TOMASZ APOGEUM, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) APOGEUM
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 42 projektowanie opakowań, usługi
graficzne, wzornictwo przemysłowe.
(111) 310240
(220) 2017 05 11
(151) 2018 05 22
(441) 2017 07 31
(732) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.

(210) 471540
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(540) Yoga life
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, preparaty medyczne do odchudzania,
wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy
do użytku farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje lecznicze,
tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, papierosy beznikotynowe do celów leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, mleko arachidowe, mleko migdałowe, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, ser, tofu, wędliny, kiełbasy, flaki, galarety mięsne,
pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, krokiety, kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby
mrożone, żywność przygotowywana z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, warzywa w puszkach, fasolka konserwowa,
oliwki konserwowane, groszek konserwowy, soja konserwowana
spożywcza, korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki
do sporządzania zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie
owoców, skórki owocowe, marmolada, galaretki jadalne, galaretki
owocowe, białko do celów kulinarnych, pektyna do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe,
chrupki ziemniaczane, chrupki owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane,
migdały spreparowane, daktyle, desery mleczne, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, czekolada, chałwa, napoje na bazie
czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, aromaty inne niż oleje esencyjne, preparaty aromatyczne
do żywności, esencje do gotowania, kasze spożywcze, kasza manna,
kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy[produkty zbożowe], muesli,
potrawy na bazie mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku, ciasta mączne,
herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski, placki, pierożki ravioli,
paszteciki, potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej, sushi, kapary, sosy do sałatek, sosy mięsne, keczup, sos sojowy,
mąka sojowa, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli,
mleczko pszczele, musy deserowe, kleik spożywczy na bazie mleka,
galaretki owocowe, guma do żucia, desery lodowe, lody spożywcze,
pieprz ziołowy, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna,
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, owoce cytrusowe, rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża, oliwki świeże, rabarbar, dynie, zioła
ogrodowe świeże, jagody, grzyby, grzyby świeże, sadzonki, ziarna,
zboże w ziarnach nieprzetworzone, orzechy, sezam, otręby zbożowe, ryż nieprzetworzony, drób żywy, drób do hodowli, żywe ryby,
owoce morza i mięczaki, pokarm dla zwierząt, ziarno do żywienia
zwierząt, rośliny suszone do dekoracji, 35 usługi sprzedaży hurtowej
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w zakresie żywności, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, reklama i promocja
sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia
osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wymienione
usługi nie dotyczą napoi bezalkoholowych, napoi owocowych, soków owocowych, nektarów owocowych, syropów i innych preparatów do przygotowywania napojów, właczajac w to napoje na bazie
owoców i warzyw.

(111) 310241
(220) 2017 05 26
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 09
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)

(210) 472184

Kolor znaku: fioletowy, biały, szary
(531) 26.15.15, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki
sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 310242
(220) 2017 05 26
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 09
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)

(210) 472186

Kolor znaku: turkusowy, biały, szary
(531) 26.15.15, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki
sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 310243
(220) 2017 05 26
(151) 2018 05 02
(441) 2017 11 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)
(540)

(210) 472187

Kolor znaku: różowy, fioletowy, biały, szary
(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.15.15, 26.15.25
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki
sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 310244
(220) 2017 05 26
(151) 2018 05 02
(441) 2017 11 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)

(210) 472189
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(540)

Kolor znaku: żółty, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.15.15, 26.15.25, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 310245
(220) 2017 05 26
(151) 2018 05 02
(441) 2017 11 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)
(540)

(210) 472190

Kolor znaku: biały, szary
(531) 26.04.02, 26.15.15, 26.15.25, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 310246
(220) 2017 05 26
(151) 2018 05 02
(441) 2017 11 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)
(540)

(210) 472192

Kolor znaku: błękitny, biały, szary
(531) 26.15.15, 26.04.02, 26.15.25, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 310247
(220) 2017 05 29
(210) 472263
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) ŚMIERCIAK PAWEŁ F.H.U. ARGO, Częstochowa, PL.
(540) ARGO REGENERACJAPRZEKLADNI.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy, szary, jasnoszary
(531) 15.07.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 1 płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem,
szczeliwa do nieszczelności w samochodowych układach wspomagania kierownicy, 12 kierownice [części do pojazdów], kolumny
kierownicy do pojazdów, wzmocnione kolumny kierownicy do pojazdów, osłony na kierownicę do samochodów, układy kierownicze
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do pojazdów lądowych, drążki skrętne do pojazdów, drążki skrętne
do samochodów, drążki skrętne do zawieszeń pojazdów lądowych,
drążki skrętne / stabilizatory poprzeczne [elementy zawieszenia pojazdów lądowych], przekładki odległościowe do kół, przekładnie zębate do pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie
mechaniczne do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, przekładnie bezstopniowe do pojazdów lądowych,
przekładnie nawrotne do pojazdów lądowych, przekładnie obiegowe do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów
lądowych, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych.

(111) 310248
(220) 2017 05 29
(210) 472315
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 29
(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) MISS MUUUFI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, 30 słodycze,
kakao, czekolada, napoje na bazie kakao lub czekolady, 32 napoje
i koncentraty napojów.
(111) 310249
(220) 2017 05 29
(151) 2018 05 14
(441) 2017 12 18
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sikatris
(540)

(210) 472323

Kolor znaku: bordowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt.
(111) 310250
(220) 2017 06 07
(210) 472676
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) innowag
(510), (511) 5 produkty medyczne-preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych.
(111) 310251
(220) 2017 06 08
(210) 472691
(151) 2018 03 08
(441) 2017 10 16
(732) CIEŚLICKI HUBERT PROJEKTY IT, Warszawa, PL.; JÓŹWIAK
ROBERT KURSY EDUKACYJNE, Warszawa, PL.
(540) Kursy Sowa
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, fotografia, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne,
tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 310252
(220) 2017 06 13
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) NOWAK-MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) NOWAK MOSTY
(540)

(210) 472898

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy podwodne, naprawy betonu, naprawy budynków, naprawy elementów betonowych, naprawy rur odpływowych, naprawy zbiorników zasobnikowych, naprawy
wind, nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni budynków,
naprawy budynków świadczone przez majstrów, usługi instalacyjnen
platform robotniczych i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform robotniczych i budowlanych.
(111) 310253
(220) 2017 06 19
(210) 473018
(151) 2017 12 01
(441) 2017 08 07
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) ACTIVATEL
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające
glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety
zawierające siemię lniane, 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, sok pomidorowy jako napój, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, syropy do napojów, woda
jako napoje, woda gazowana, woda mineralna jako napoje, woda
stołowa.
(111) 310254
(220) 2017 06 19
(210) 473072
(151) 2018 04 23
(441) 2017 11 20
(732) Wettreck Zoriana, Wettreck Carsten Zoriana Wettreck &
Carsten Wettreck GbR, Berlin, DE.
(540) bagobag
(510), (511) 16 torby papierowe, materiały drukowane, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, 18 plecaki, torby
na zakupy, torby turystyczne, torby plażowe, kosmetyczki bez wyposażenia, torby, 20 meble, 22 torby do pakowania [koperty, woreczki]
z materiałów tekstylnych.
(111) 310255
(220) 2017 06 21
(210) 473193
(151) 2018 02 19
(441) 2017 08 21
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ANTYKRUCHY
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), publikacje
elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych
dawek napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych przez
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osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma (periodyki), formularze (blankiety, druki) książki, materiały do nauczania materiały
szkoleniowe i Instruktażowe, podręczniki, poradniki plakaty, plansze,
publikacje, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe,
wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące w dowolnym układzie informacje wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe
(porady w zakresie edukacji lub kształcenia), nauczanie, instruktaże,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konferencje
(organizowanie i obsługa), organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania-także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe) teksty (pisanie), inne niż reklamowe teksty
(publikowanie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, zawodowe (poradnictwo),
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, zjazdy (organizowanie
i obsługa), wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

(111) 310256
(220) 2017 06 21
(210) 473194
(151) 2018 02 19
(441) 2017 08 21
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ANTIFRAGILE
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), publikacje
elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania 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 materiały
szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki plakaty, plansze,
publikacje, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe,
wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące w dowolnym układzie informacje wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe
(porady w zakresie edukacji lub kształcenia), nauczanie, instruktaże,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konferencje
(organizowanie i obsługa), organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania-także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe) teksty (pisanie), inne niż reklamowe teksty
(publikowanie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, zawodowe (poradnictwo),
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, zjazdy (organizowanie
i obsługa), wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
(111) 310257
(220) 2017 06 22
(210) 473242
(151) 2018 04 19
(441) 2017 08 21
(732) STUDIO BUFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STUDIO BUFFO
(510), (511) 16 czasopisma, kalendarze, karty do gry, karty pocztowe, materiały piśmienne, notesy, przybory do pisania, torby i torebki
z papieru lub z tworzyw sztucznych, 25 bielizna osobista, bluzki, bluzy, czapki, fartuchy, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kombinezony,
kostiumy, koszule, krawaty, marynarki, obuwie, piżamy, pończochy,
pulowery, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, suknie, swetry, szaliki, szlafroki, trykoty, wyroby dziewiarskie,
28 atrapy, gry, lotnie, sprzęt sportowy, zabawki, 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, oranżada, piwo, soki owocowe i warzywne, syropy
do napojów, woda gazowana, woda mineralna, 35 usługi w zakresie:
agencji reklamowych, badania rynku, nagrywania lub przegrywania dźwięku i obrazu dla celów reklamy, organizowania systemów
sprzedaży, pokazów towarów i prezentacji, powielania dokumentów, promocji dzieł sztuki, 41 usługi w zakresie: nagrywania lub
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przegrywania dźwięku i obrazu dla celów rozrywki, organizowania
kursów i szkoleń, organizowania przedstawień teatralnych, realizacji
studyjnej, produkcji i montażu filmów oraz programów telewizyjnych i radiowych, 42 usługi w zakresie: doradztwa w zastosowaniach
informatyki i elektroniki, poligrafii, projektowania form graficznych,
przetwarzania danych, tworzenia i obsługi baz danych.

(111) 310258
(220) 2017 06 22
(151) 2018 04 19
(441) 2017 08 21
(732) STUDIO BUFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) METRO
(540)

(210) 473244

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 akcydensy, opakowania z papieru, kartonu i folii
z tworzyw sztucznych, etykiety nie z materiałów tekstylnych, formularze i druki, 35 usługi agencji reklamowej i promocyjnej, marketing,
usługi fonograficzne i audiowizualne w zakresie reklamy, powielanie
dokumentów, 40 usługi poligraficzne, 41 realizacja studyjna programu radiowego i telewizyjnego, usługi organizowania działalności
rozrywkowej, usługi wydawnicze, 42 usługi informatyczne w sieciach telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie zastosowań informatyki i elektroniki, usługi studia grafiki komputerowej.
(111) 310259
(220) 2017 07 07
(210) 473858
(151) 2018 05 18
(441) 2017 10 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Książ Wielkopolski, PL.
(540) ROSA
(510), (511) 3 płyny do: mycia, kąpieli, prania, płukania, WC, mycia
szyb, mydła, mydła w płynie, żele do włosów, rąk, żele do kąpieli, żele
pod prysznic, szampony, proszki do urządzeń sanitarnych, kostki WC,
pasty do urządzeń sanitarnych, pasty BHP, emulsje do podłóg, 5 detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, preparaty do usuwania grzybic, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, środki do oczyszczania lub odświeżania powietrza, środki
zapobiegające oparzeniom słonecznym, środki przeciw poceniu,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty do mycia
zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki do zabijania owadów.
(111) 310260
(220) 2017 07 11
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) SKIBIŃSKI DAMIAN KOBI, Stalowa Wola, PL.
(540) SHERIFF 911
(540)

(210) 473944

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały, czerwony,
żółty, szary
(531) 01.01.02, 01.01.10, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.15,
27.07.01
(510), (511) 20 meble-łóżka.
(111) 310261
(220) 2017 07 12
(210) 474033
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA SPÓŁKA
JAWNA, Chełmno, PL.
(540) Windyy
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 akcesoria metalowe do okien, metalowe elementy
do hamowania okien, osprzęt metalowy do okien, blokady do okien
z metalu, metalowe blokady do zamków na oknach.
(111) 310262
(220) 2017 07 16
(210) 474178
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 29
(732) LOCH ANDRZEJ ANDPOL BIS, Konin, PL.
(540) aloch
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, wyroby metalowe,
konstrukcje budowlane metalowe, metalowe szkielety ramowe dla
budownictwa, metalowe kratownice, metalowe zbrojenia, metalowe konstrukcje ramowe dla budownictwa, konstrukcje metalowe
przenośne, metalowe kraty pomostowe, metalowe uchwyty do krat
pomostowych, metalowe domy przenośne, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, blacha,
blacha perforowana, blachy podestowe metalowe, blachy dekoracyjne metalowe, bariery ochronne metalowe, zbiorniki metalowe,
pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe
ramy do okien, belki metalowe, belki stropowe metalowe, dachówki metalowe, drut metalowy, kable metalowe, profile metalowe dla
budownictwa, drzwi metalowe, okucia metalowe do drzwi i mebli,
rolety zewnętrzne metalowe, metalowe rolki i prowadnice do okien
przesuwnych, sufity metalowe, profile i kształtowniki metalowe, płaskowniki ciągnione metalowe, pręty ciągnione metalowe, armatura
metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe,
zawory metalowe, metalowe króćce, metalowe elementy złączne
do rur, metalowe złączki do rur, metalowe elementy wykończeniowe dla budownictwa technicznego i mieszkaniowego, wkłady
i obudowy kominkowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, liny metalowe, słupy metalowe,
żaluzje metalowe, siatki metalowe ciągnione i plecione, metalowe
siatki cięto ciągnione, siatki zgrzewane metalowe, przewody kominowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, stopnie schodowe metalowe, metalowe szczeble drabinowe, stal nierdzewna budowlana, stal kwasoodporna budowlana, stal żaroodporna budowlana, metale kolorowe, stal szlachetna, metalowe gabiony, metalowe łańcuchy, 12 sprzęt i osprzęt
żeglarski, knagi, zaciski żeglarskie, 35 usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej budowlanej i handlowej,
usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej
budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe,
usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna
materiałów budowlanych i sprzętu żeglarskiego, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem Internetu materiałów budowlanych
i sprzętu żeglarskiego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu, usługi w zakresie przygotowywania prezentacji
dla celów działalności gospodarczej, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej,
usługi polegające na programowaniu stron internetowych, w celu
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zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez
optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania
programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową,
agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji
on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 39 usługi transportowe, prowadzenie działalności spedycyjnej
i przewozowej, magazynowanie i przeładowywanie towarów, informacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, pośrednictwo
i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, wynajem powierzchni magazynowych,
hal do składowania, gruntów lub terenów do składowania towarów,
40 usługi produkowania na zamówienie i przetwarzania metalowych
materiałów budowlanych, produkcja na zamówienie krat, produkcja
na zamówienie konstrukcji metalowych, cynkowanie konstrukcji,
malowanie konstrukcji metalowych, piaskowanie konstrukcji metalowych, cięcie metali, cięcie blach i wyrobów metalowych, szlifowanie
blach, produkcja ogrodzeń na zamówienie, 42 usługi projektowania
konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, projektowanie
krat, usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron
internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie
i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi, analizy
systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 310263
(220) 2017 07 16
(210) 474179
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 29
(732) LOCH ANDRZEJ ANDPOL BIS, Konin, PL.
(540) andrzejloch
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, wyroby metalowe,
konstrukcje budowlane metalowe, metalowe szkielety ramowe dla
budownictwa, metalowe kratownice, metalowe zbrojenia, metalowe konstrukcje ramowe dla budownictwa, konstrukcje metalowe
przenośne, metalowe kraty pomostowe, metalowe uchwyty do krat
pomostowych, metalowe domy przenośne, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, blacha,
blacha perforowana, blachy podestowe metalowe, blachy dekoracyjne metalowe, bariery ochronne metalowe, zbiorniki metalowe,
pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe
ramy do okien, belki metalowe, belki stropowe metalowe, dachówki metalowe, drut metalowy, kable metalowe, profile metalowe dla
budownictwa, drzwi metalowe, okucia metalowe do drzwi i mebli,
rolety zewnętrzne metalowe, metalowe rolki i prowadnice do okien
przesuwnych, sufity metalowe, profile i kształtowniki metalowe, płaskowniki ciągnione metalowe, pręty ciągnione metalowe, armatura
metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe,
zawory metalowe, metalowe króćce, metalowe elementy złączne
do rur, metalowe złączki do rur, metalowe elementy wykończeniowe dla budownictwa technicznego i mieszkaniowego, wkłady
i obudowy kominkowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, liny metalowe, słupy metalowe,
żaluzje metalowe, siatki metalowe ciągnione i plecione, metalowe
siatki cięto ciągnione, siatki zgrzewane metalowe, przewody kominowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, stopnie schodowe metalowe, metalowe szczeble drabinowe, stal nierdzewna budowlana, stal kwasoodporna bu-
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dowlana, stal żaroodporna budowlana, metale kolorowe, stal szlachetna, metalowe gabiony, metalowe łańcuchy, 12 sprzęt i osprzęt
żeglarski, knagi, zaciski żeglarskie, 35 usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej budowlanej i handlowej,
usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej
budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe,
usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna
materiałów budowlanych i sprzętu żeglarskiego, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem Internetu materiałów budowlanych
i sprzętu żeglarskiego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu, usługi w zakresie przygotowywania prezentacji
dla celów działalności gospodarczej, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej,
usługi polegające na programowaniu stron internetowych, w celu
zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez
optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania
programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową,
agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji
on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 39 usługi transportowe, prowadzenie działalności spedycyjnej
i przewozowej, magazynowanie i przeładowywanie towarów, informacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, pośrednictwo
i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, wynajem powierzchni magazynowych,
hal do składowania, gruntów lub terenów do składowania towarów,
40 usługi produkowania na zamówienie i przetwarzania metalowych
materiałów budowlanych, produkcja na zamówienie krat, produkcja
na zamówienie konstrukcji metalowych, cynkowanie konstrukcji,
malowanie konstrukcji metalowych, piaskowanie konstrukcji metalowych, cięcie metali, cięcie blach i wyrobów metalowych, szlifowanie
blach, produkcja ogrodzeń na zamówienie, 42 usługi projektowania
konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, projektowanie
krat, usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron
internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie
i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi, analizy
systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
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(111) 310264
(220) 2017 07 16
(210) 474180
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 29
(732) LOCH ANDRZEJ ANDPOL BIS, Konin, PL.
(540) loch
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, wyroby metalowe,
konstrukcje budowlane metalowe, metalowe szkielety ramowe dla
budownictwa, metalowe kratownice, metalowe zbrojenia, metalowe konstrukcje ramowe dla budownictwa, konstrukcje metalowe
przenośne, metalowe kraty pomostowe, metalowe uchwyty do krat
pomostowych, metalowe domy przenośne, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, blacha,
blacha perforowana, blachy podestowe metalowe, blachy dekoracyjne metalowe, bariery ochronne metalowe, zbiorniki metalowe,
pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe
ramy do okien, belki metalowe, belki stropowe metalowe, dachówki metalowe, drut metalowy, kable metalowe, profile metalowe dla
budownictwa, drzwi metalowe, okucia metalowe do drzwi i mebli,
rolety zewnętrzne metalowe, metalowe rolki i prowadnice do okien
przesuwnych, sufity metalowe, profile i kształtowniki metalowe, płaskowniki ciągnione metalowe, pręty ciągnione metalowe, armatura
metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe,
zawory metalowe, metalowe króćce, metalowe elementy złączne
do rur, metalowe złączki do rur, metalowe elementy wykończeniowe dla budownictwa technicznego i mieszkaniowego, wkłady
i obudowy kominkowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, liny metalowe, słupy metalowe,
żaluzje metalowe, siatki metalowe ciągnione i plecione, metalowe
siatki cięto ciągnione, siatki zgrzewane metalowe, przewody kominowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, stopnie schodowe metalowe, metalowe szczeble drabinowe, stal nierdzewna budowlana, stal kwasoodporna budowlana, stal żaroodporna budowlana, metale kolorowe, stal szlachetna, metalowe gabiony, metalowe łańcuchy, 12 sprzęt i osprzęt
żeglarski, knagi, zaciski żeglarskie, 35 usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej budowlanej i handlowej,
usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej
budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe,
usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna
materiałów budowlanych i sprzętu żeglarskiego, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem Internetu materiałów budowlanych
i sprzętu żeglarskiego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu, usługi w zakresie przygotowywania prezentacji
dla celów działalności gospodarczej, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej,
usługi polegające na programowaniu stron internetowych, w celu
zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez
optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania
programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową,
agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji

3515

on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 39 usługi transportowe, prowadzenie działalności spedycyjnej
i przewozowej, magazynowanie i przeładowywanie towarów, informacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, pośrednictwo
i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, wynajem powierzchni magazynowych,
hal do składowania, gruntów lub terenów do składowania towarów,
40 usługi produkowania na zamówienie i przetwarzania metalowych
materiałów budowlanych, produkcja na zamówienie krat, produkcja
na zamówienie konstrukcji metalowych, cynkowanie konstrukcji,
malowanie konstrukcji metalowych, piaskowanie konstrukcji metalowych, cięcie metali, cięcie blach i wyrobów metalowych, szlifowanie
blach, produkcja ogrodzeń na zamówienie, 42 usługi projektowania
konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, projektowanie
krat, usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron
internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie
i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi, analizy
systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 310265
(220) 2017 07 18
(210) 474271
(151) 2018 05 14
(441) 2017 12 04
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wadowice, PL.
(540) WIKING
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, draże.
(111) 310266
(220) 2017 08 31
(210) 474285
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 18
(732) PEGAZ IN-WEST SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) INTENSIVE east
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 26.01.01
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu.
(111) 310267
(220) 2017 07 22
(210) 474459
(151) 2018 05 14
(441) 2017 12 04
(732) Zhenshi Holding Group Co., Limited, Tongxiang City, CN.
(540) ZHENSHI
(540)

(531) 26.13.25, 28.03.99
(510), (511) 19 drewno budowlane, materiały do budowy i pokryć
dróg, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały
do pokryć nawierzchni drogowych, bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, szklane materiały
budowlane, szkło świecące do celów budowlanych, konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło budowlane, 23 przędza, uprzędzone
nitki i przędza, nici i przędza do cerowania, nici i włókna ze sztucznego jedwabiu, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych,
przędza ze sztucznego jedwabiu, nici, nici z włókien szklanych dla
włókiennictwa, wełna uprzędzona.

3516
(111) 310268
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) onet POCZTA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 474498

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku,
karty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały
piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi
w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni,
w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu
elektronicznego, programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów,
druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji
komputerowych baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy,
usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych,
38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej,
usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie
emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych,
seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych online w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych organizacja
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji,
Internetu, usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku
i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego
zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego,
usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych,
usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i/lub filmowej, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania
stronami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy systemów komputerowych,
usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego,
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usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych,
usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie konserwacji
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa w zakresie własności
intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.

(111) 310269
(220) 2017 07 27
(210) 474662
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) FRYCZKOWSKI PIOTR TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) RETINA eye SPA
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoszary, biały
(531) 02.09.04, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 5 kompresy
na oczy, zioła lecznicze, kompozycje z ziół, płyny do oczu, przepaski
na oczy, herbaty ziołowe, napary lecznicze, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, 44 usługi medyczne w dziedzinie okulistyki, usługi kliniczno-szpitalne, prowadzenie okulistycznych gabinetów lekarskich.
(111) 310270
(220) 2017 07 28
(210) 474710
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Antoninek, PL.
(540) PERMIX
(510), (511) 1 mieszaniny wodoronadtlenków lub nadtlenków.
(111) 310271
(220) 2017 09 07
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 22
(732) ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL.
(540) fruktomania
(540)

(210) 474724

Kolor znaku: jasnozielony, fioletowy, różowy, żółty,
pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.11, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 32 napoje, soki naturalne, nektary.
(111) 310272
(220) 2017 07 31
(210) 474795
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 08
(732) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków, PL.
(540) ABS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.24
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(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, 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 doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe,
doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz
szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing
nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 usługi budowlane związane ze wznoszeniem obiektów wszelkiego typu i ich całkowitym
wykańczaniem, usługi w zakresie: doradztwa budowlanego, nadzoru budowlanego, usługi związane z remontem, restauracją i konserwacją budynków, usługi instalacyjne dotyczące: sieci i urządzeń
klimatyzacyjnych, sieci elektrycznej i urządzeń elektrycznych, sieci
wodnej, sieci kanalizacyjnej, sieci ciepłowniczej, alarmów, intemetu, sieci telefonicznej, montażu elementów sanitarnych, sprzątanie
budynków, wynajem maszyn budowlanych i rusztowań, budowa
i wynajmowanie myjni samochodowych, zakładów serwisowych,
punktów pralniczych, 43 usługi związane z prowadzeniem obiektów
gastronomicznych, hoteli, przygotowywaniem żywności i dowożeniem jej do klienta (catering) wynajmowanie sal na posiedzenia,
wypożyczanie naczyń, bielizny stołowej oraz sprzętu używanego
w gastronomi i hotelarstwie, prowadzenie centrów opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, usługi opieki nad dziećmi
w klubach malucha oraz świadczone w obiektach handlowych.

(111) 310273
(220) 2017 08 02
(210) 474904
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tu nie boli
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, konkursów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, wykładów,
zjazdów edukacyjnych.
(111) 310274
(220) 2017 08 07
(210) 475105
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 18
(732) LEGAL GEEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) dokrates
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do systemów kontroli dokumentów produkcyjnych, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do składania
dokumentów, mobilne aplikacje, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania dokumentami, 42 tworzenie programów komputerowych, usługi projektowania dotyczące programów komputerowych, usługi projektowania dokumentów, usługi zautomatyzowanego tworzenia dokumentów, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego do przygotowywania dokumentów i formularzy
prawnych, weryfikacja podpisu elektronicznego i tworzenie, przygotowywanie, edytowanie dokumentów i formularzy prawnych i zarządzanie ich bazą, udostępnianie strony internetowej, która daje, wielu
użytkownikom komputerów na raz, możliwość umieszczania w Internecie, tworzenia i edytowania dokumentów, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, digitalizacja dokumentów,
projektowanie komputerowej bazy danych, 45 usługi prawne, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi informacji prawnej, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, badania [wyszukiwanie]
w zakresie informacji prawnych, ochrona własności intelektualnej,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
(111) 310275
(220) 2017 08 11
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) T.B. CISEK SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, PL.
(540) BASEPRO

(210) 475314

3517

(540)

Kolor znaku: czarny, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyn do odtłuszczania stosowany w procesach produkcyjnych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, produkty z mleka, mleko w proszku, margaryny, owoce suszone, galaretki, białko jaja, jaja w proszku,
śmietana, marmolady, owoce w alkoholu, wiórki kokosowe, rodzynki suche, skórki owocowe, słonecznik przetworzony (krem), jadalne
nasiona słonecznika, żelatyna, 30 cukier, mąka, preparaty zbożowe,
chleb, wyroby piekarnicze, cukiernicze, słodycze, lody spożywcze,
miód, syrop z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, kawa, kakao,
produkty do wzbogacania chleba, aromaty i olejki aromatyczne,
masy budyniowe, marcepan, płatki zbożowe suszone, skrobia do celów spożywczych, kukurydza mielona, wafle, wiążące środki do lodów spożywczych, ozdoby jadalne do ciast, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu.
(111) 310276
(220) 2017 08 16
(210) 475352
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) PET FOOD 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) Zoo Delikatesy
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, brązowy
(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, proteiny dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm dla
ptaków, zwierzęta przeznaczone do menażerii, 35 pośrednictwo
handlowe w zakresie pokarmu dla zwierząt, prowadzenie sklepu/
hurtowni z pokarmem dla zwierząt, 39 transport, dostarczenie przesyłek, dostarczenie towarów zamówionych drogą korespondencji
tradycyjnej lub elektronicznej, magazynowanie, składowanie towarów, dystrybucja paczek.
(111) 310277
(220) 2017 08 16
(210) 475353
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 06
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi
Jabłka prażone z cynamonem i ryżem BEZ KONSERWANTÓW BEZ
BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, zielony, jasnobeżowy,
brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.03, 05.07.13, 26.01.01, 08.07.17
(510), (511) 30 wyroby kulinarne na bazie ryżu z owocami, potrawa
z ryżu i owoców z przyprawami, ryż z prażonymi jabłkami i cynamonem.

3518

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 310278
(220) 2017 08 16
(210) 475354
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 06
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi
Kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem BEZ KONSERWANTÓW
BEZ BARWNIKÓW
(540)
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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 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 przemysłowe,
projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 310280
(220) 2017 08 16
(210) 475371
(151) 2018 05 11
(441) 2017 12 27
(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) casual
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, zielony, jasnobeżowy,
brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.17, 03.07.03, 08.05.10, 26.01.01
(510), (511) 30 wyroby kulinarne na bazie ryżu z mięsem i owocami,
potrawa z ryżu z mięsem, owocami i z przyprawami, ryż z kurczakiem
w sosie słodko-kwaśnym.
(111) 310279
(220) 2017 08 16
(210) 475369
(151) 2018 05 11
(441) 2017 12 27
(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) PROLINE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny 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, 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 roboczą, tkaniny na odzież
używaną w salach operacyjnych, tkaniny medyczne, 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,
pokrycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące
prześcieradła, obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi
sprzedaży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą
artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części
garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako
bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, 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

Kolor znaku: biały, jasnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny 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, 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 roboczą, tkaniny na odzież
używaną w salach operacyjnych, tkaniny medyczne, 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,
pokrycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące
prześcieradła, obrusy niepapierowe, 35 Promocja sprzedaży, usługi
sprzedaży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą
artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części
garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako
bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, 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 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 przemysłowe,
projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 310281
(220) 2017 08 16
(210) 475397
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) PET FOOD 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
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(540) LAND FOOD GRAIN FREE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, proteiny dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm dla
ptaków, zwierzęta przeznaczone do menażerii, 35 pośrednictwo
handlowe w zakresie pokarmu dla zwierząt, prowadzenie sklepu/
hurtowni z pokarmem dla zwierząt.
(111) 310282
(220) 2017 08 21
(210) 475501
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 18
(732) GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) W Wierzynek 1364 ROYAL CHOCOLATE WORKSHOP
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy, ciemnokremowy, jasnokremowy
(531) 09.01.07, 24.03.09, 25.01.06, 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 29 konfitury, dżemy, powidła, napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, wyroby z mleka, sałatki owocowe,
sałatki owocowe konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce konserwowane, kandyzowane owoce, owoce lukrowane, suszone owoce, daktyle, jogurty, mrożone owoce, pulpa
owocowa, napoje mleczne shake, rodzynki, migdały, masło z orzechów, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast,
lody, sorbety, desery lodowe, desery, galaretki, budynie, puddingi,
pierniki, praliny, słodycze, herbata, kakao, kawa, namiastki i substytuty kawy, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie czekolady, kakao i kawy pierniki, ciasteczka, tarty
z nadzieniem, tarty z owocami, nadzienia do wyrobów cukierniczych,
ciast, wafle, draże, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, migdały
(słodycze), owoce w polewie czekoladowej, orzechy i skórki owoców
w czekoladzie, naleśniki, miód, orzechy i skórki owoców w miodzie,
ciastka, ciasto w proszku, jogurty mrożone, wyroby czekoladowe,
czekolada, cukierki, czekoladki, praliny, kremy cukiernicze, kremy
czekoladowe, orzechowe wyroby cukiernicze, masło czekoladowe,
syrop czekoladowy, musy czekoladowe, czekolada pitna, pasty czekoladowe, napoje czekoladowe, posypka czekoladowa, czekolada
w proszku, pasty orzechowe, orzechy w czekoladzie, substytuty czekolady, produkty na bazie czekolady, 33 napoje alkoholowe, wódki,
nalewki, miody pitne i likiery.
(111) 310283
(220) 2017 08 23
(210) 475608
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 11
(732) Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., Ltd.,
Hangzhou, CN.
(540)
(540)

(531) 03.01.04, 03.01.24
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, kawa, mąka sojowa, wyroby
cukiernicze, cukier, herbata, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
chleb, skrobia do celów spożywczych, ciastka, 35 zapewnianie plat-
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formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, reklama, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi agencji importowo-eksportowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 310284
(220) 2017 08 25
(151) 2018 05 18
(441) 2018 01 08
(732) AL MOMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) trattoria MURANO
(540)

(210) 475768

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy, różowy, fioletowy,
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 restauracja, usługi kateringowe, zbiorowe żywienie,
bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, usługi barowe, wypożyczenie krzeseł, stołów.
(111) 310285
(220) 2017 09 01
(210) 476038
(151) 2018 05 11
(441) 2017 12 18
(732) OERLEMANS FOOD SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemiatycze, PL.
(540) ZDROWO ZMROŻONE
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, potrawy
gotowe na bazie przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, zupy
i buliony, przekąski i desery na bazie owoców i warzyw oraz mleka
i produktów mlecznych.
(111) 310286
(220) 2017 09 04
(210) 476126
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 29
(732) PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) PZL-10W
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 turbinowe silniki lotnicze, części i zespoły do turbinowych silników lotniczych.
(111) 310287
(151) 2018 05 23

(220) 2017 09 04
(441) 2018 01 29

(210) 476129
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(732) PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) PZL-10S
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 turbinowe silniki lotnicze, części i zespoły do turbinowych silników lotniczych.
(111) 310288
(220) 2017 09 13
(210) 476426
(151) 2018 05 24
(441) 2017 11 20
(732) CHRZANOWSKI MICHAŁ FLESOFT, Ciechanów, PL.
(540) FleSoft
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy
systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie
oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych
urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności
intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, badania prawne legalności oprogramowania, usługi
informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych-kojarzenie
zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.
(111) 310289
(220) 2017 09 13
(210) 476427
(151) 2018 05 24
(441) 2017 11 20
(732) CHRZANOWSKI MICHAŁ FLESOFT, Ciechanów, PL.
(540) FLESOFT
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 09.01.07, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy
systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie
oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych
urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności
intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, badania prawne legalności oprogramowania, usługi
informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych-kojarzenie
zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.

Nr 9/2018

(111) 310290
(220) 2017 09 14
(210) 476451
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) ODO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ODO 24
(510), (511) 35 audyt, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, analizy rynkowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, outsourcing, 41 edukacja [nauczanie], organizowanie i prowadzenie warsztatów, 45 usługi w zakresie przygotowania
dokumentów prawnych, badania prawne, licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 310291
(220) 2017 09 14
(210) 476474
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 27
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Biofos Professional
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 1 środki chemiczne do celów przemysłowych w tym
biologiczne preparaty do szamb, mydła do celów przemysłowych,
preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, do domowych
oczyszczalni ścieków.
(111) 310292
(220) 2017 09 18
(210) 476620
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) CAMRO KAMROWSKI KALWASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot, PL.
(540) Vasco Fusion
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary do nurkowania, okulary sportowe, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkła do okularów,
etui na okulary, artykuły do wyrobu okularów, akcesoria do okularów
nie zawarte w innych klasach.
(111) 310293
(220) 2017 09 18
(210) 476627
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) EUROPYRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PYROWORLD
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, niebieski, biały
(531) 01.01.01, 01.01.04, 01.01.15, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 13 artykuły pirotechniczne, ognie bengalskie, petardy,
28 kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków.
(111) 310294
(220) 2017 09 19
(210) 476687
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) Promate Technologies LTD-Hong Kong, Central Hong Kong, .
(540) promate Incredible knowhow
(540)

(531) 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01
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(510), (511) 9 telefony komórkowe, telefony przenośne i tablety,
baterie elektryczne, ładowarki do baterii, ładowarki do baterii elektrycznych, elektroniczne ołówki [do ekranów monitorowych], zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, kable elektryczne,
myszy [komputerowe urządzenia peryferyjne], podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
słuchawki, przewody elektryczne, paski do telefonów komórkowych,
pamięci zewnętrzne USB, telefony bezprzewodowe, wideofony, komputery, komputery przenośne [podręczne] typu laptop, komputery
przenośne [podręczne] typu notebook, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, smartfony, akumulatory elektryczne, sprzęt peryferyjny
do komputerów, torby do noszenia laptopów, pokrowce na laptopy,
adaptery sieciowe, urządzenia elektroniczne oraz akcesoria do nich,
mianowicie: rzutniki do slajdów, aparaty do projekcji przezroczy, krokomierze, statywy do aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, stojaki do aparatów fotograficznych.

(111) 310295
(220) 2017 09 20
(210) 476707
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEOZAURY
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, napoje mleczne z przewagą mleka,
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, przecier jabłkowy, 30 aromaty do ciast
inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa
do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto
w proszku, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast, gofry, guma
do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, krakersy, kukurydza prażona jako popcorn, lukier
do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie,
owocowe galaretki jako wyroby cukiernicze, pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane,
pomadki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, suchary, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 310296
(220) 2017 09 20
(210) 476708
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RINGOZAURY
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, napoje mleczne z przewagą mleka,
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, przecier jabłkowy, 30 aromaty do ciast
inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa
do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto
w proszku, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast, gofry, guma
do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, krakersy, kukurydza prażona jako popcorn, lukier
do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie,
owocowe galaretki jako wyroby cukiernicze, pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pa-
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stylki jako wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane,
pomadki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, suchary, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(111) 310297
(220) 2017 09 20
(210) 476709
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CYNAMOZAURY
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, napoje mleczne z przewagą mleka,
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, przecier jabłkowy, 30 aromaty do ciast
inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa
do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto
w proszku, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, dekoracja cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast, gofry, guma
do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, krakersy, kukurydza prażona jako popcorn, lukier
do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie,
owocowe galaretki jako wyroby cukiernicze, pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane,
pomadki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, suchary, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 310298
(220) 2017 09 20
(210) 476710
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) COOKIEZAURY
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, napoje mleczne z przewagą mleka,
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, przecier jabłkowy, 30 aromaty do ciast
inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa
do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto
w proszku, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast, gofry, guma
do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, krakersy, kukurydza prażona jako popcorn, lukier
do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie,
owocowe galaretki jako wyroby cukiernicze, pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane,
pomadki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, suchary, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
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(111) 310299
(220) 2017 09 25
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) ADAMCZAK ANNA, Wołów, PL.
(540) #ITSTIME
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 476854

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy.
(111) 310300
(220) 2017 09 26
(210) 476897
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO PORTFEL 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 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 terminale 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 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, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, 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 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
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) 310301
(220) 2017 09 26
(210) 476898
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO PORTFEL SZAFIROWY

Nr 9/2018

(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 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
terminale 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 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, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi
administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja
bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa
w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży
nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności
obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności,
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 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 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) 310302
(220) 2017 09 29
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 11
(732) FUDAŁA SŁAWOMIR, Kraków, PL.
(540) łodygarnia
(540)

(210) 477057

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż: artykułów dekoracyjnych, artykułów florystycznych, roślin, kwiatów: żywych, sztucznych, ciętych, suszonych,
doniczkowych, nasion, cebulek, kompozycji i dekoracji kwiatowych
i roślinnych, osłon doniczkowych, 44 usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, kwiaciarstwo.
(111) 310303
(220) 2017 10 02
(210) 477110
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 04
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi
Gulasz warzywny z ciecierzycą BEZ KONSERWANTÓW BEZ

Nr 9/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, beżowy, brązowy, zielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, szary, żółty, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.04, 08.05.01, 08.05.10, 08.07.25,
05.09.15, 05.09.19, 05.09.21, 05.09.24, 25.01.15, 05.07.03
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie przygotowane posiłki składające się z warzyw, porcjowane dania zawierające warzywa z roślinami strączkowymi i ziarnami, gulasz warzywny
z ciecierzycą.
(111) 310304
(220) 2017 10 02
(210) 477118
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) WISENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WISENE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 26.03.01
(510), (511) 9 przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy szyfrujące, przyrządy pomiarowe, przyrządy obserwacyjne,
przyrządy do uziemiania, przyrządy pomiarowe czujnikowe, pomiarowe przyrządy fotograficzne, elektroniczne przyrządy nawigacyjne,
elektroniczne przyrządy sterujące, elektryczne przyrządy testujące,
przyrządy do obrazowania, urządzenia i przyrządy optyczne, przyrządy do kontroli temperatury, przyrządy do rejestrowania odległości,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do badania materiałów, urządzenia i przyrządy geodezyjne, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru
wagi, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia i przyrządy radiowe, przyrządy do pomiaru długości, przyrządy analityczne do fotogrametrii, urządzenia i przyrządy naukowe, przyrządy metrologiczne
o częstotliwości optycznej, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, przyrządy do pomiaru poziomu płynów, przyrządy do pomiaru
wewnętrznego ciśnienia, urządzenia i przyrządy do ratownictwa, elektroniczne przyrządy do układów sterowania synchronizacją, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, cyfrowe przyrządy pomiarowe
do pulpitów sterowniczych, przyrządy chromatograficzne do użytku
naukowego lub laboratoryjnego, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, elektroniczne urządzenia
i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, lampy sygnalizacyjne,
elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, wagi kontrolne, ekrany kontrolne, elektryczne panele
kontrolne, elektryczne urządzenia kontrolne, elektryczne tablice kontrolne, wzmacniacze optyczne, odbiorniki optyczne, skanery optyczne, drukarki optyczne, optyczne ekrany panoramiczne, optyczne
urządzenia pomiarowe, stoły optyczne, czytniki optyczne kodów, podzespoły elektroniczne, optyczne, optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, czujniki elektryczne,
wzmacniacze elektryczne, rejestratory elektryczne, przepływomierze
elektryczne, terminatory elektryczne, wagi elektryczne, odbiorniki
elektryczne, przewodniki elektryczne, rezystory elektryczne, oporniki
elektryczne, nadajniki elektryczne, elektryczne urządzenia nawigacyjne i połączeniowe, dzwonki alarmowe elektryczne, elektryczne wykrywacze obiektów, elektryczne urządzenia topograficzne, elektryczne
urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe elektryczne i moni-
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torujące, elektryczne urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia
sterujące procesami, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania,
czujniki, czujniki elektroniczne, czujniki poziomu, czujniki pomiarowe,
czujniki odległości, czujniki magnetyczne, czujniki temperatury, urządzenia do monitorowania, moduły do monitorowania napięcia, zdalne
urządzenia do monitorowania, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
detektory drgań, mierniki drgań, urządzenia i przyrządy: naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, magnetyczne nośniki danych, osprzęt
do przetwarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
i przyrządy do systemów pomiarowych i kontrolnych, systemów bezpieczeństwa i monitorowania, urządzenia do monitorowania ugięć
i przemieszczeń w konstrukcjach budowlanych oraz odkształceń i naprężeń, lasery, dalmierze laserowe, urządzenia radiowe transmisyjne,
czujniki podczerwieni, urządzenia ostrzegające, nadajniki sygnałów
elektronicznych, 35 przetwarzanie danych komputerowych, 42 badania: hydrologiczne, laboratoryjne, kliniczne, meteorologiczne, geologiczne, techniczne, chemiczne, technologiczne, naukowe, materiałowe i biochemiczne, badania dotyczące budynków, badania dotyczące
technologii, technologiczne badania projektowe, badania w zakresie
bezpieczeństwa, badania dotyczące maszyn budowlanych, badania
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, usługi technologiczne
i dotyczące ich badania, badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, projektowanie techniczne, projektowanie budynków i konstrukcji, projektowanie budowlane, projektowanie narzędzi,
przyrządów i form, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie pomiarów geologicznych, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie
budynków przemysłowych, projektowanie pomiarów geodezyjnych,
projektowanie techniczne i doradztwo, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania i programowanie
urządzeń elektronicznych, projektowanie przewodowych i bezprzewodowych sieci urządzeń pomiarowych, pomiarowo-kontrolnych,
monitorujących, czujników i inteligentnych czujników, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie elektroniki, informatyki, usługi
doradcze w zakresie systemów bezpieczeństwa związanych z budownictwem, systemów kontrolno-pomiarowych, sieci przewodowych
i bezprzewodowych, doradztwo w sprawach sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi kalibrowania, parametryzowania, cechowania, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, badania i analizy techniczne, 45 usługi doradcze w zakresie
monitoringu systemów bezpieczeństwa.

(111) 310305
(220) 2017 10 02
(210) 477154
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA Pieczarkowa
z makaronem BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny, czerwony, żółty,
pomarańczowy, szary, brązowy, ciemnobrązowy, zielony
(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.11.05, 08.07.01, 11.03.05, 25.01.15,
27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 29.01.15
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(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy grzybowe, zupa pieczarkowa, zupa pieczarkowa z makaronem.
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(540)

(111) 310306
(220) 2017 10 04
(210) 477276
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 22
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) ING Cele oszczędnościowe
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania
i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów,
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo
finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie,
operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów
banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet.
(111) 310307
(220) 2017 10 05
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 22
(732) SUCHY DOROTA, Chorzów, PL.
(540) CERTYFIKAT POLSKI PRODUKT
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały, granatowy,
jasnobrązowy, zielony
(531) 03.07.04, 08.05.25, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 27.05.01,
29.01.15, 25.01.01
(510), (511) 29 pasztety.
(111) 310309
(220) 2017 10 05
(210) 477321
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL PASZTET Z ŻURAWINĄ GWARANCJA 100% jakości
(540)

(210) 477310
Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy
(531) 03.07.04, 05.07.09, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 25.01.01,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pasztety.
(111) 310310
(220) 2017 10 10
(210) 477510
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 15
(732) FUNDACJA PO STRONIE PACJENTA, Białystok, PL.
(540) THE GRAFFITI WALL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.17
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja, promocja
sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja przedsiębiorstw,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, uaktualnienie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, towarów
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów i usług, organizowanie programów promocyjnych,
badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo mające
na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, badanie
marketingowe, badanie rynku i opinii publicznej, koncesjonowanie
towarów i usług dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług
i towarów, 42 kontrola jakości, certyfikowanie produktów i usług,
certyfikowanie przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie
autentyczności firmy, produktów i usługi.
(111) 310308
(220) 2017 10 05
(210) 477319
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL PASZTET Z INDYKA DO PIEKARNIKA GWARANCJA
100% jakości

Kolor znaku: żółty, czarny, niebieski, zielony, pomarańczowy,
czerwony
(531) 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 35 udostępnianie w trybie on-line interakcyjnych tablic
ogłoszeniowych w celu zgłaszania, promowania, sprzedaży i odsprzedaży towarów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem Internetu, uaktualnianie materiału
reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama
towarów i usług, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi gromadzenia informacji i prowadzenia spisu firm oraz danych o firmach,
aktualizowanie i gromadzenie danych w komputerowych bazach
danych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi graficzne do celów
reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług za pośrednictwem Internetu, udostępnianie baz danych za pośrednictwem łączy telefonicznych i internetowych, 42 obsługa baz danych dostępnych przez Internet,
sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, udostępnianie
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wyszukiwarek internetowych, administrowanie stronami sieciowymi, administrowanie pocztą elektroniczną, dodawanie odnośników
(linków), dostarczanie informacji w różnorodnych dziedzinach dotyczących sieci komputerowych oraz globalnych sieci komunikacyjnych.

(111) 310311
(220) 2017 10 11
(210) 477561
(151) 2018 04 27
(441) 2018 01 03
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) SYLABOMANIA
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 310312
(220) 2017 10 12
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 20
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin, PL.
(540) ACIDBoost
(540)

(210) 477621

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, szary
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, preparaty przeciwsłoneczne [kosmetyki do opalania], kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, zestawy kosmetyków.
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(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, biały,
czarny
(531) 06.19.17, 20.05.07, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], albumy, broszury,
fotografie, naklejki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek,
zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.
(111) 310315
(220) 2017 10 12
(210) 477635
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo
(540)

(111) 310313
(220) 2017 10 12
(210) 477631
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 22
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.16, 20.05.07, 06.19.17, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], albumy, broszury,
fotografie, naklejki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek,
zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.
(111) 310314
(220) 2017 10 12
(210) 477634
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 22
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały,
czarny
(531) 06.07.25, 20.05.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], albumy, broszury,
fotografie, naklejki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek,
zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.
(111) 310316
(220) 2015 03 31
(210) 440875
(151) 2017 07 19
(441) 2015 07 20
(732) POGODA GŁADKI GRZESIEK SP.K., Kraków, PL.
(540) MYLO
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi adwokackie, usługi radców
prawnych, badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów.
(111) 310317
(220) 2017 10 12
(210) 477636
(151) 2018 05 28
(441) 2018 01 15
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
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(540) Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo
(540)

(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) UroProwitC
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, szary, jasnoszary, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 06.19.17
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, czasopisma-periodyki, albumy, broszury,
fotografie, naklejki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, notatniki-notesy, ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory
na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, zeszyty
do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkolenie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
imprez edukacyjnych i naukowych.
(111) 310318
(220) 2017 10 13
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) BIOTYNA Multieffect
(540)

(220) 2017 10 13
(441) 2018 01 03

(111) 310321
(220) 2017 10 13
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) SKRZYP PRO beauty
(540)

(210) 477682

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 310322
(220) 2017 10 13
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) MemoryFlav Ginkqo
(540)

(210) 477683

(210) 477670

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.25
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne.
(111) 310320
(151) 2018 04 25

Kolor znaku: biały, żółty, ciemnoczerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.

(210) 477659

Kolor znaku: fioletowy, szary, jasnofioletowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.12
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 310319
(220) 2017 10 13
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) KAMIŃSKI MACIEJ PAŁAC SNÓW, Gdańsk, PL.
(540) tapas Barcelona
(540)
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(210) 477680

(111) 310323
(220) 2017 10 19
(210) 477866
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) SZENDZIELORZ EWELINA TRICHOCARE, Rybnik, PL.
(540) tricho care Ewelina Szendzielorz
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(540)

(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 02.09.12, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów (szkolenia), nauczanie i szkolenia, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, organizacja szkoleń, 42 badania naukowe,
badania medyczne, badania laboratoryjne, publikowanie informacji
naukowych, usługi naukowe i technologiczne, badania i rozwój w zakresie nauki, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji
włosów, 44 zabiegi kosmetyczne dla włosów, higiena i pielęgnacja
urody, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy.

Kolor znaku: biały, czarny, szary, zielony, jasnozielony
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, pakiety środków
chemicznych ochrony roślin, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych dla roślin, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych
dla roślin, dodatki chemiczne do środków owadobójczych dla roślin,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, nawozy dolistne dla rolnictwa
i sadownictwa, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, biostymulatory, 5 środki ochrony roślin:
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytom, 31 nasiona, ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, sadzonki i inne rośliny lub sadzonki do rozmnażania,
35 rozpowszechnianie, dystrybucja materiałów reklamowych, promocyjnych i instruktażowych, reklama, reklamy telewizyjne, reklamy
radiowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie środków chemicznych ochrony roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulatorów, handel hurtowy i detaliczny, import, eksport, promocja
dla osób trzecich w zakresie środków chemicznych ochrony roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulatorów, organizowanie
targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, szkoleń, sympozjów, organizowanie i prowadzenie spotkań, prezentacji oraz wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
usługi szkolenia zawodowego, organizowanie targów i wystaw w celach edukacyjnych, 44 doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(111) 310324
(220) 2017 10 18
(210) 477880
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 15
(732) STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów, PL.
(540)
(540)

(531) 02.03.16, 02.03.23, 09.03.05
(510), (511) 3 pumeksy, 4 świece, świeczki zapachowe, świece ozdobne, świece podgrzewające, zapachowe świece podgrzewające, podgrzewacze, kostki do rozpalania w grillu i kominku, zapalacze do grilla,
6 folie metalowe do zawijania i pakowania, wyroby z folii metalowych,
w tym pojemniki, formy, torby, rękawy foliowe, folie żaroodporne, folie
aluminiowe do zawijania i pakowania, folie aluminiowe do pakowania produktów spożywczych, grillowania, pieczenia, aluminiowe tacki
do grilla, trzonki metalowe do szczotek i mopów, 8 łyżki z tworzyw
sztucznych, łyżeczki z tworzyw sztucznych, widelce z tworzyw sztucznych, noże z tworzyw sztucznych, 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, papier do pakowania, papier i rękawy do pieczenia, torby
do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub z tworzyw sztucznych,
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci
z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania (koperty,
woreczki) z papieru lub z tworzyw sztucznych, ręczniki papierowe, filtry
do kawy, serwetki papierowe, obrusy papierowe, torebki na mrożonki,
torebki śniadaniowe, papiery śniadaniowe, 20 trzonki niemetalowe
do szczotek i mopów, 21 słomki do napojów, foremki do lodu, rękawice
do prac domowych, rękawice ogrodnicze, ścierki i ściereczki z mikrofibry, 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 mikrofibry, wiadra na śmieci, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, kubły na śmieci, kosze na śmieci, szczotki, zmywaki ścierne do celów kuchennych, materiały do polerowania, papierowe tace i tacki gastronomiczne, talerze papierowe, talerze z tworzyw
sztucznych, miseczki z tworzyw sztucznych jako pojemniki dla gospodarstwa domowego, 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.
(111) 310325
(220) 2017 10 18
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PROCAM AGRONOMIA SUKCESU

(210) 477883

(111) 310326
(220) 2017 10 19
(210) 477943
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) ŁUKASIK I KROPKA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.02.07, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 310327
(220) 2017 10 20
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) La Bonita
(540)

(210) 478013

(531) 26.02.08, 27.05.01
(510), (511) 11 szybkowary elektryczne, czajniki elektryczne,
21 garnki, patelnie, zestawy garnków.
(111) 310328
(220) 2017 10 20
(210) 478025
(151) 2018 05 16
(441) 2017 12 18
(732) OUTRIDERS SPÓŁKA NOT-FOR-PROFIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) outriders
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
tworzenie reportaży reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi public relations, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem
przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, agencje informacji
handlowej, badania i analizy rynkowe, usługi public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 38 łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do internetu, zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem blogów
online, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi
agencji informacyjnych, usługi transmisyjne, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów za pośrednictwem
internetu, produkcja nagrań audio i video, produkcja filmów, produkcja multimedialna, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, 41 usłusługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi pisania blogów, usługi
dziennikarzy freelancerów, usługi edukacyjne dotyczące technologii
informacyjnej, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji,
kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych,
usługi wydawnicze, wydawanie czasopism i magazynów, organizowanie konkursów, prowadzenie blogów i dzienników internetowych, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów, w tym tekstów innych
niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, wydawanie biuletynów, wydawanie gazet i czasopism, wydawanie i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów
reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w internecie, konsultacje edytorskie, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub internetu, redagowanie tekstów
pisanych, sprawozdania wiadomości, udostępnianie publikacji on-line, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi fotograficzne,
fotografia, usługi fotografów, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu i technologii informacyjnej, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca
w Internecie na blogi, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania
do blogów, hosting blogów, hosting treści cyfrowych, mianowicie
dzienników i blogów on-line, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługę
budowania narzędzi internetowych, tworzenie, projektowanie stron
internetowych, tworzenie, projektowanie oprogramowania, tworzenie baz danych, pisanie programów komputerowych, programowanie
na rzecz osób trzecich, programowanie oprogramowania do platform
informacyjnych w Internecie, opracowywanie baz danych, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania komputerowego, tworzenie stron internetowych.
(111) 310329
(220) 2017 10 24
(210) 478192
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) MURGRABIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) MURGRABIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 17 materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, półprzetworzone substancje
z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, 35 sprzedaż płyt z tworzyw sztucznych, 40 obróbka i przetwarzanie płyt, rur i prętów z tworzyw sztucznych, obróbka i przetwarzanie tworzyw sztucznych, frezowanie tworzyw sztucznych, cięcie laserem tworzyw sztucznych,
cięcie nożem oscylacyjnym.

(111) 310330
(220) 2017 10 25
(210) 478218
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON ROZWÓJ Żelazo + Wit.C jabłka truskawki WIŚNIE
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, niebieski,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski, różowy, ciemnoróżowy,
bordowy, brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, żółty,
jasnożółty, ciemnożółty, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, beżowy, szary, jasnoszary, czarny
(531) 03.01.01, 03.01.21, 05.07.08, 05.07.13, 05.07.16, 26.04.04,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 21.03.01
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
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 energetycznej,
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 310331
(220) 2017 10 25
(210) 478219
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON MOCNE KOŚCI Wapń + Wit.D jabłka truskawki
jagody
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski,
fioletowy, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, żółty, jasnożółty,
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ciemnożółty, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, granatowy,
brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czerwony, jasnoczerwony,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
beżowy, szary, jasnoszary, ciemnoszary, czarny
(531) 03.01.01, 03.01.21, 21.03.01, 05.07.08, 05.07.09, 05.07.13,
26.04.04, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
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 energetycznej,
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 310332
(220) 2017 10 25
(210) 478220
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON MOCNE KOŚCI Wapń + Wit.D BRZOSKWINIE
jaBŁKa POMARAŃCZE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
żółty, jasnożółty, ciemnożółty, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, czerwony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy,
beżowy, szary, ciemnoszary, czarny
(531) 03.01.01, 03.01.24, 05.07.11, 05.07.13, 05.07.14, 21.03.11,
26.04.04, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
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 energetycznej,
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 310333
(220) 2017 10 25
(210) 478222
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON ODPORNOŚĆ Witamina C jabłka banany cytryny
Z MIODEM
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski,
żółty, jasnożółty, ciemnożółty, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy,
beżowy, granatowy, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
fioletowy, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, ciemnoróżowy,
czarny
(531) 03.01.01, 03.01.24, 05.07.12, 05.07.13, 05.07.18, 03.13.05,
21.03.11, 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 wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
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 energetycznej,
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 310334
(220) 2017 10 25
(210) 478227
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOCNE KOŚCI WaPŃ + Wit.D
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, ciemnozielony, żółty
(531) 02.09.22, 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 wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
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 energetycznej,
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 310335
(220) 2017 10 27
(210) 478330
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 22
(732) JODŁOWSKI GRZEGORZ GOBA-CAR, Bielsko-Biała, PL.
(540) GOBA CAR
(510), (511) 12 samochody, samochody ciężarowe ogólnego i specjalnego przeznaczenia, naczepy i przyczepy do samochodów cięża-
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rowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia, podwozia i nadwozia
samochodów, samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, zabudowy 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) 310336
(220) 2017 10 29
(210) 478360
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) AMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) platinum wasser
(510), (511) 1 środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte
w tej klasie, składniki chemiczne do uzdatniania wody, środki chemiczne do badania wody, produkty chemiczne do zmiękczania wody,
11 filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry do wody, instalacje do filtrowania wody, urządzenia do filtrowania wody, aparatura
do filtrowania wody, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, instalacje do dystrybucji wody, fontanny, hydranty, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania
wody, dystrybutory wody.
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komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, transmisja
plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, usługi portalu internetowego, 41 komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, produkcja mikrofilmów, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi trenerskie, usługi
w zakresie oświaty.

(111) 310338
(220) 2017 10 31
(210) 478460
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) POTEMPA ZDZISŁAW DZIEŃ DOBRY, Andrychów, PL.
(540) HELLO RABBIT
(540)

(111) 310337
(220) 2017 10 30
(210) 478372
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 15
(732) MAKOWSKI MACIEJ SALEMAX, Katowice, PL.
(540) WLASNYBIZNES.PL PORTAL DLA LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały, czarny
(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, almanachy, biuletyny informacyjne,
broszury, czasopisma, fotografie, gazety, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, periodyki, pióra
i długopisy, pióra kulkowe, przebitki, przeźrocza, pudełka na pióra,
pudełka z papieru lub kartonu, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
ulotki, wieczne pióra, zakładki do książek, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, audyt działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa
pracy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej,
komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, usługi w zakresie porównywania cen, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 38 fora
dla serwisów społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.05.01, 03.05.24
(510), (511) 25 buty, nakrycia głowy, ubrania w tym: sukienki, bluzki,
koszule, spódnice, spodnie, swetry, pulowery, poncha, kurtki, płaszcze, pelisy, futra, stroje wieczorowe, garnitury, dresy, bluzy sportowe,
komplety do joggingu, stroje do uprawiania sportów, stroje plażowe,
kostiumy kąpielowe, stroje przeciwdeszczowe, stroje na maskaradę,
czapeczki na przyjęcia, chusty, rękawiczki, szale, szaliki, akcesoria
na szyję, opaski, krawaty, paski, szelki, szorty, topy, bielizna osobista,
bielizna modelująca, body, podwiązki, rajstopy, skarpety, podkolanówki, legginsy, stroje do spania, piżamy, szlafroki, kimona, bielizna
i odzież dziecięca, maski na oczy do spania.
(111) 310339
(220) 2017 10 31
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) ART FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) art / finance
(540)

(210) 478470

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowania, informacje finansowe, usługi gwarancyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pożyczanie pod
zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, usługi depozytów
sejfowych, agencje ściągania wierzytelności, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], szacowanie kosztów naprawy [wycena
finansowa], wycena zbiorów numizmatycznych, fundusze inwestycyjne wzajemne, wycena znaczków .
(111) 310340
(220) 2017 10 31
(210) 478479
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma SENIOR ACTIVE
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno-owocowe, jogurty, kefiry, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, galaretki owocowe, pasty owocowe, kompoty, produkty mleczne z dodatkami owocowymi,
desery jogurtowe z owocami, 30 budynie, puddingi. kleiki spożywcze
na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożone mleczne desery w postaci
batonów, pieczywo cukiernicze, batony zbożowe, przekąski zbożowe,
przekąski sezamowe, gofry, sandwicze, wyroby cukiernicze, ciastka,
tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wafle i rurki waflowe, słodycze
piankowe, czekoladowe, lodowe, musy deserowe, cukierki, słodycze
nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toffi, krówki, nugat, lizaki, słodycze miętowe, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki [słodycze], żelki, guma do żucia, chałwa: desery z muesli, desery na bazie
cukru, desery na bazie czekolady, desery na bazie kakao, desery na bazie kawy, pralinki, czekoladki, trufle [wyroby cukiernicze], batoniki, kremy czekoladowe, polewy cukiernicze, kawa, namiastki kawy, herbata,
kakao, miód, syropy smakowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje
owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane
soki owocowe, koktajle owocowe, napoje mrożone na bazie owoców,
syropy owocowe [napoje bezalkoholowej, syropy do napojów, mleko
kokosowe, mleko z migdałów, napoje dietetyczne i napoje sportowe
wzbogacone proteinami i/lub substancjami odżywczymi z dodatkiem
protein, wysokoproteinowe napoje warzywne i owocowe typu smoothie, inne niż substytuty mleka, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące z kofeiną, napoje witaminizowane, napoje dla sportowców
z elektrolitami, napoje aromatyzowane owocami lub z sokami owocowymi, proszki do wytwarzania napojów.
(111) 310341
(220) 2017 10 31
(210) 478504
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) Sikorsky Aircraft Corporation, Stratford, US.
(540) SIKORSKY
(510), (511) 12 helikoptery, części zamienne do helikopterów.
(111) 310342
(220) 2017 10 31
(210) 478509
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNOUSŁUGOWE SEMEX FERTACZ, HUSZNO SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, PL.
(540) SEMEX
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej,
hurtowej i wysyłkowej z materiałami i artykułami metalowymi i niemetalowymi z branży budowlanej, elektronarzędziami, narzędziami
i przyrządami ręcznymi, narzędziami ręcznymi o napędzie innym
niż ręczny, armaturą pneumatyczną, narzędziami i urządzeniami
pneumatycznymi, artykułami i urządzeniami z zakresu spawalnictwa, artykułami i urządzeniami elektrycznymi, artykułami i odzieżą
ochronną oraz środkami do czyszczenia, preparatami i artykułami
higienicznymi, wyrobami hutniczymi i prefabrykatami zbrojeniowymi dla budownictwa, farbami i akcesoriami malarskimi, preparatami do konserwacji i zabezpieczeń, smarami, łożyskami i częściami
do maszyn i mechanizmów.
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(111) 310343
(220) 2017 10 31
(210) 478514
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) KADAJ ROMAN, ŚWIĘTOŃ TOMASZ ALGORES-SOFT SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów, PL.
(540) GNET
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe stosowane do obliczeń w geodezji.
(111) 310344
(220) 2017 10 31
(210) 478522
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) FURALIZYNA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 310345
(220) 2017 11 02
(210) 478536
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) MACHEJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) GASTROMANIA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 09.07.01, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.13, 09.07.19
(510), (511) 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji
wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego,
instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje jądrowe, oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzenia do opalania się, urządzenia do suszenia, urządzenia do zapłonu, zapalniczki
i zapalarki, 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, tłumaczenia językowe,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi wydawnicze i reporterskie.
(111) 310346
(220) 2017 11 02
(210) 478537
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) MACHEJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) Chefstore
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.07.25, 09.07.19
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje jądrowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, palniki, bojlery i podgrzewacze,
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przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzenia do opalania się, urządzenia do suszenia, urządzenia do zapłonu, zapalniczki i zapalarki, 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, tłumaczenia językowe,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi wydawnicze i reporterskie.

(111) 310347
(220) 2017 11 02
(210) 478560
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa, PL.
(540) Angel’s Touch
(510), (511) 5 suplementy diety, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność dietetyczna, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe artykuły
żywnościowe, sterydy, zioła lecznicze, słodycze do celów leczniczych,
wody mineralne do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające opalanie,
środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały opatrunkowe,
apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, substytuty kawy, wyroby piekarnicze, ciasta,
wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu, dania gotowe
na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren
zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty,
herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze),
napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy deserowe, pasty do smarowania
na bazie czekolady z orzechami lub bez orzechów, sosy warzywne,
sosy owocowe, sosy sałatkowe, sosy mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla
sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
witaminizowane, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw,
soki, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki, napoje typu
smoothie, napoje o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody
aromatyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe, wody
mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów.
(111) 310348
(220) 2017 11 02
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) LY VAN VINH, Warszawa, PL.
(540) Z4F OVERNEXS@JEANS
(540)

(210) 478561

(531) 24.17.17, 25.07.20, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki, buty
dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty na płaskim
obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty
skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne, buty
wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, chodaki drewniane w stylu
japońskim, drewniaki i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze,
kapcie, kapcie skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie
dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, sandały, sandały
damskie, sandały męskie, sandały w stylu japońskim, skórzane sandały w stylu japońskim, sandały, drewniaki, tenisówki, półbuty, koturny,
apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany na szyję,
bermudy, bielizna damska, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn,
bielizna funkcjonalna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini,
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biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze sportowe, blezery, bluzki, bluzy dresowe,
bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy
z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki damskie, chustki na głowę,
chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe, długa bielizna, długie
kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dresy wiatroszczelne,
duże luźne kaptury, dżinsy, eleganckie spodnie, funkcjonalne koszulki
termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, galowa odzież
wieczorowa, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu, golfy, grube
płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, halki, półhalki, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki puchowe, kamizelki pikowane,
kamizelki skórzane, kamizelki z polaru, kąpielówki, komplety koszulek
i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety skórzane,
kostiumy, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, koszule,
koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule
eleganckie, koszule hawajskie, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule nocne, koszule sztruksowe, koszule z długimi rękawami,
koszule z krótkimi rękawami, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki typu rashguard, kożuchy, krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie
luźne kurtki do pasa, krótkie spodnie, krótkie płaszcze, kurtki, kurtki
bez rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne,
kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki pilotki, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki
sportowe, kurtki zamszowe, legginsy, letnie sukienki, majtki, majtki
damskie, marynarki od garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze na kolana
[odzież], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki, odzież codzienna, odzież damska, odzież sportowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież ze skóry, paski, piżamy, płaszcze damskie, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, płaszcze, półgolfy,
rybaczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry, rękawiczki, rękawiczki bez
palców, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skarpety do kostek, slipy męskie, figi
damskie, spodenki, spodnie [nieformalne], spodnie dresowe, spodnie
skórzane, spodnie sportowe, sukienki damskie, swetry, swetry bez
rękawów, swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek,
swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry
z półgolfem, szaliki, szorty, berety, czapki, czapki bejsbolówki, czapki
futrzane, czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki przeciwsłoneczne, kapelusze, kapelusze
przeciwdeszczowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę, skórzane nakrycia głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw
w celach reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie
targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw
w celach reklamowych i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach
wirtualnych targów handlowych online, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z obuwiem, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych i promocyjnych, reklama korespondencyjna,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek,
broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam poprzez Internet.

(111) 310349
(220) 2017 11 02
(210) 478563
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) ROMANOWSKI PRZEMYSŁAW MARIAN, Daleszyce, PL.
(540) profilactica
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa na rzecz osób trzecich
następujących towarów: balsamy do ust, odżywki do ust, nielecznicze
balsamy do ust, środki do higieny jamy ustnej, produkty kosmetyczne do ochrony ust, płyny do płukania jamy ustnej, nielecznicze spraye
do jamy ustnej, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, wybielające żele dentystyczne,
paski wybielające zęby, proszek do zębów, pasta do zębów, preparaty
do pielęgnacji zębów, żele do wybielania zębów, płyny do czyszczenia
zębów, środki do polerowania zębów, żele do czyszczenia zębów, płyn
do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia zębów, środki do mycia
zębów, preparaty do czyszczenia zębów, paski do wybielania zębów
nasączone preparatami do wybielania zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pasty do zębów do celów medycznych, proszek
do zębów w formie pasty, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy
ustnej i zębów, tabletki wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu kamienia nazębnego, farmaceutyczne balsamy do ust, lecznicze balsamy do ust, lecznicze kremy do ust, płyny do płukania ust,
płyny lecznicze do płukania ust, leczniczy spray do jamy ustnej, materiały do profilaktyki jamy ustnej, środki do czyszczenia jamy ustnej,
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze żele do pielęgnacji
jamy ustnej, przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej,
preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty lecznicze
do leczenia jamy ustnej, spraye do jamy ustnej 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 medycznych, preparaty i artykuły
dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, surowce dentystyczne,
wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych,
materiały dentystyczne do odcisków, kleje do celów dentystycznych,
kleje do protez dentystycznych, gazy do użytku dentystycznego,
materiały do protez dentystycznych, gips do celów dentystycznych,
środki uszczelniające do celów dentystycznych, materiały utrwalające
do celów dentystycznych, preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego,
materiały do sztucznych zębów, kleje do przymocowywania protez,
irygatory jamy ustnej, irygatory do jamy ustnej do stosowania w stomatologii, elektryczne irygatory jamy ustnej do użytku przez dentystów, przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji jamy ustnej, przyrządy, irygatory jamy ustnej stosowane przez
dentystów do płukania dziąseł, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki międzyzębowe do użytku w leczeniu zębów, artykulatory
dentystyczne, narzędzia dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, urządzenia do celów dentystycznych, strzykawki
do celów dentystycznych, przyrządy i przybory dentystyczne, irygatory przyzębne do użytku w leczeniu dentystycznym, podkłady dentystyczne, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, irygatory do jamy
ustnej inne niż stosowane w dentystyce, zestawy do pielęgnacji jamy
ustnej składające się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych,
szczoteczki do zębów, szczoteczki do protez, szczoteczki do zębów
elektryczne, szczoteczki do higieny osobistej, futerały na szczoteczki
do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzębowych, uchwyty na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, włosie do szczoteczek do zębów,
szczoteczki do zębów do szczotkowania ręcznego, artykuły do czyszczenia zębów, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, nici dentystyczne, nici dentystyczne lecznicze, dozowniki nici dentystycznej,
irygatory do przyzębi, nieelektryczne do użytku osobistego, irygatory
stosowane do przyzębi, elektryczne do użytku osobistego, soniczne
szczoteczki do zębów, ultradźwiękowe szczoteczki do zębów, w tym
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa,
marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży towarów i świadczonych
usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją towarów.

(111) 310350
(220) 2017 11 02
(210) 478568
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) TULIK JERZY, TULIK TERESA CENTRUM RADIESTEZYJNEJ
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I HOMEO FARMAKOPUNKTURY
SPÓŁKA CYWILNA KARNAK, Zabrze, PL.
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(540) KARNAK
(540)

(531) 13.01.17, 24.17.05, 24.13.01, 27.05.01, 28.07.99
(510), (511) 10 pomocnicze aparaty medyczne w postaci radiestezyjnych przyrządów służących do korygowania stanu zdrowotnego organizmu oraz służących do neutralizacji szkodliwych promieniowań
dla organizmu człowieka.
(111) 310351
(220) 2017 11 02
(210) 478569
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) TULIK JERZY, TULIK TERESA CENTRUM RADIESTEZYJNEJ
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I HOMEO-FARMAKOPUNKTURY
KARNAK SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze, PL.
(540) LT
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 10 pomocnicze aparaty medyczne w postaci radiestezyjnych przyrządów służących do korygowania stanu zdrowotnego organizmu oraz służących do neutralizacji szkodliwych promieniowań
dla organizmu człowieka.
(111) 310352
(220) 2017 11 02
(210) 478570
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FORMUŁA JUNIOR BOX
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, szary
(531) 25.12.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze
ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki ksią-
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żek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CD ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści
audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internetu, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych
do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż
aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie online, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie
do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę
jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane
na obwodach elektronicznych i dyskach CD ROM do podręcznych
gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie
sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego
powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości,
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane w zakresie dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią
komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej,
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satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji
do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem
usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów
telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług.

(111) 310353
(220) 2017 11 02
(210) 478572
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, szary
(531) 01.01.10, 25.07.22, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo
i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania,
wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina
domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe
czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych kon-
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soli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych
i dyskach CD ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja
kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe,
opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internetu, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży
towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż,
m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie
online, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii
komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy
komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy
wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne,
programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie
sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią
komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefo-

3535

nicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji
do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem
usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów
telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji,
wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, usługi gier świadczone
on-line, gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże,
tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencje, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie
konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nauczanie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony
gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie napisów do filmów
w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, informacje o wypoczynku, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, aktualizacja, projektowanie, ulepszanie, instalacja, powielanie, wypożyczanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, programowanie komputerowe,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, odzyskiwanie danych komputerowych.

(111) 310354
(220) 2017 11 03
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) DELIGHT MGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) Dwór Oliwski CITY HOTEL & SPA

(210) 478595
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(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, kiszone warzywa, warzywa konserwowane w alkoholu, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/
lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie
i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z produktów zawartych
w tej klasie z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe
z produktów zawartych w tej klasie z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, sałatki warzywne, warzywa puszkowane, zupy warzywne,
zupy z dodatkiem wyrobów mącznych, zupy z dodatkiem mięsa,
składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu zawarta w tej klasie, 30 wyroby mączne z dodatkiem warzyw, makarony z dodatkiem warzyw.

(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 01.01.05, 05.05.20, 25.07.15, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia),
prowadzenie zajęć fitness, sport (wypożyczanie sprzętu), 43 usługi
hotelowe, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, 44 manicure, masaż, salony
piękności, usługi saun.
(111) 310355
(220) 2017 11 03
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wiosenny Przysmak
(540)
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(210) 478625

Kolor znaku: biały, zielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 25.12.25, 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, kiszone warzywa, warzywa konserwowane w alkoholu, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/
lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie
i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z produktów zawartych
w tej klasie z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe
z produktów zawartych w tej klasie z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, sałatki warzywne, warzywa puszkowane, zupy warzywne,
zupy z dodatkiem wyrobów mącznych, zupy z dodatkiem mięsa,
składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu zawarta w tej klasie, 30 wyroby mączne z dodatkiem warzyw, makarony z dodatkiem warzyw.
(111) 310356
(220) 2017 11 03
(210) 478626
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wiosenny Przysmak DOBRY WYBÓR NISKA CENA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, żółty,
jasnożółty, czerwony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 24.17.20, 25.07.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15

(111) 310357
(220) 2017 11 06
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) BIENIECKI JAROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) RUNMAGEDDON
(540)

(210) 478644

(531) 25.07.25, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
przesyłanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo,
wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS), wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych plików między użytkownikami i sygnalizacji obecności użytkownika,
gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne są udostępniane użytkownikom w ramach jednego graficznego interfejsu
użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja bazująca na tych funkcjach jest przesyłana za pośrednictwem Internetu, 25 buty sportowe,
buty sznurowane, buty za kostkę, botki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, pantofle kąpielowe, korki
do butów piłkarskich, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, getry
[ochraniacze] zakładane na buty, nakrycia głowy, berety, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], kapelusze papierowe [odzież], apaszki [chustki], bandany na szyję, szale, szaliki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bokserki, majtki,
szlafroki, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, pończochy wchłaniające pot, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, bryczesy, długie luźne stroje, dzianina
[odzież], kamizelki, bluzy, kaptury [odzież], kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
legginsy, nauszniki [odzież], ocieplacze, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, palta, swetry, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, t-shirty, koszulki, poncza, rękawiczki, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, paski [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], 35 agencje reklamowe,
marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa
reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej,
audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zaj-
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muje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania o spotkaniach
[prace biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi
impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów
promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie
zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen,
analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny,
sprzedaż, w tym sprzedaż on-linetakich produktów jak: buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, botki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, pantofle kąpielowe, korki
do butów piłkarskich, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, getry
[ochraniacze] zakładane na buty, nakrycia głowy, berety, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], kapelusze papierowe [odzież], apaszki [chustki], bandany na szyję, szale, szaliki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bokserki, majtki,
szlafroki, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, pończochy wchłaniające pot, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, bryczesy, długie luźne stroje, dzianina
[odzież], kamizelki, bluzy, kaptury [odzież], kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
legginsy, nauszniki [odzież], ocieplacze, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, paka, swetry, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, t-shirty, koszulki, poncza, rękawiczki, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, paski [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], potniki. artykuły gimnastyczne, bloki startowe [artykuły sportowe], deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dyski latające,
dyski sportowe, hantle, worki treningowe, hulajnogi [zabawki], huśtawki, lotnie, latawce, łuki do strzelania, łyżworolki, narty, narty skiboardowe, łyżwy, wrotki, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, stacjonarne rowery
treningowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, paralotnie, trampoliny, bobsleje, sankii [artykuły sportowe], urządzenia pływackie do pływania, pasy do pływania, wąskie kajaki do surfski, pokrycie ślizgów nart, ekspandery [ćwiczenia], kapoki do pływania, płetwy
do pływania, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], uprząż wspinaczkowa, trapezy
[uprząż] do desek windsurfingowych, smycze do desek surfingowych,
torby na narty i deski surfingowe, maszty do desek windsurfingowych,
pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki do gier i zabaw, amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], balony,
bandy stołów bilardowych, baseny kąpielowe [zabawki], pneumatycz-
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ne pistolety [zabawki], tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, proce
[artykuły sportowe], bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa
[artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, kije do gier, drony (zabawki), ekrany maskujące [artykuły
sportowe], gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, gry z obręczami, klocki do zabawy [konstrukcyjne], kości do gry,
kręgle, kubki na kości do gry, lotki [gry], maski zabawkowe, karty
do bingo, zabawki, karty do gry, zdrapki do gier loteryjnych, urządzenia do gier, plansze do gry w warcaby, układanki [puzzle], śmieszne
gadżety na imprezy, kalafonia używana przez sportowców, nagolenniki [artykuły sportowe], ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], rękawice bokserskie, rękawice
do gier. Sprzedaż oprogramowania komputerowego w tym aplikacji
mobilnych, 39 prowadzenie biur turystycznych oraz usługi turystyczne, organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży,
w tym rezerwacji miejsc na wycieczki, zwiedzania i transportu, usługi
transportu pasażerskiego, usługi transportu lądowego, w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu rzecznego oraz morskiego, w tym: barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi
transportu powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji
oraz pośrednictwa w transporcie, 41 kształcenie praktyczne w formie
pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych dla dorosłych i dla dzieci, zawodów sportowych dla dorosłych i dla dzieci, organizowanie i prowadzenie treningów sportowych dla dorosłych i dla
dzieci, organizowanie i prowadzenie eventów sportowych dla dorosłych i dla dzieci, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć,
rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub
nauczania, usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów
wakacyjnych, 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, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, udostępnianie 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 komputerowej, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wynajmowanie obiektów sportowych,
wynajmowanie stadionów, wynajem urządzeń do gier, 42 prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, usługi graficzne, usługi
komputerowe w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych
dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu
sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich,
w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje
zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje
w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz
transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami
online, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych,
tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiają-
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ce tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie
dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie,
umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci
technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer danych
o swojej tożsamości oraz udostq)nianie danych o swojej tożsamości
wielu obiektom online i między wieloma obiektami online. dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych
i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania,
zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne,
bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień
oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca
usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji
(API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia
w zakresie planowania medialnego, nabywania medialnego, usługi
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku
w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii online
i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych
do przenośnych elektronicznych urządzeń, prowadzenie transmisji
na żywo za pośrednictwem telewizji oraz internatu (live streaming),doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, ushigi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie programów
komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie
danych komputerowych.

(111) 310358
(220) 2017 11 06
(210) 478669
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Duosen
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 310359
(220) 2017 11 06
(210) 478673
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Duomela
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 310360
(220) 2017 11 07
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) FATRO SPA, Ozzano Emilia, IT.
(540) YERSI-FISHVAX

(210) 478679

Nr 9/2018

(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, leki,
szczepionki do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne.

(111) 310361
(220) 2017 11 07
(210) 478693
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MAGNEZ cytrynowy
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, granatowy, zielony
(531) 05.07.12, 05.07.22, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 310362
(220) 2013 02 15
(210) 410566
(151) 2018 05 15
(441) 2013 05 27
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy, PL.
(540) ALMAR KING OF SALMON
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, niebieski
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ryby i owoce morza (nieżywe), wyroby spożywcze
na bazie ryb i owoców morza za wyjątkiem konserw, łosoś wędzony
oraz inne ryby wędzone, wyroby spożywcze na bazie wędzonego łososia i innych ryb wędzonych za wyjątkiem konserw, kawior, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach i hurtowniach oraz poprzez sieci
komputerowe ryb i owoców morza, wyrobów spożywczych na bazie
ryb i owoców morza za wyjątkiem konserw, wędzonych łososi i innych ryb wędzonych, kawioru .wyrobów spożywczych na bazie wędzonego łososia i innych ryb wędzonych za wyjątkiem konserw.
(111) 310363
(220) 2013 02 15
(210) 410595
(151) 2018 05 30
(441) 2013 05 27
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Eltoro
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej-wszystkie wymienione artykuły jako barwione oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki
brukarskie z betonu, szlachetnego i z kamienia szlachetnego, płyty
betonowe, płyty o strukturze kamienia, płyty kamienne i z kamienia
sztucznego, płyty o strukturze kamienia w technologii wet-cast, palisady betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe,
korytka ściekowe betonowe, elementy betonowe murów oporowych, terakota, granit i wyroby z granitu, kształtki odwodnieniowe
dla podłoży z kostki brukarskiej, płyty i bloki z piaskowca, kamień,
piaskowiec dla budownictwa, materiały nawierzchniowe, elewacyjne i wykończeniowe, dekory, okładziny, gips.
(111) 310364
(220) 2013 05 24
(210) 414689
(151) 2018 05 29
(441) 2013 09 02
(732) CITY SECURITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CITY SECURITY S.A.
(510), (511) 39 usługi kurierskie, transport pasażerski, pakowanie
towarów, składowanie towarów, 42 opracowywanie projektów technicznych.
(111) 310365
(151) 2018 05 30

(220) 2015 02 03
(441) 2015 05 25

(210) 438490

Nr 9/2018
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(732) 4 GLOBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zawady, PL.
(540) 4 GLOBE
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski
(531) 26.01.05, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, szalunki do betonu niemetalowe, zaprawy
budowlane, betonowe elementy budowlane, powłoki jako materiały budowlane, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, altany jako konstrukcje niemetalowe, balustrady, belki niemetalowe, obudowy kominków, betonowe elementy
przypominające drewno do ogrodów, drewno budowlane, kamień
budowlany, płyty i słupy betonowe, deski jako drewno budowlane,
kostka brukowa drewniana i betonowa, drewno obrobione, materiały do budowy i pokryć nawierzchni dróg i chodników, betonowe
elementy do pokryć nawierzchni dróg i chodników, kamień, wyroby
kamieniarstwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, mozaiki dla budownictwa,
ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płyty i płytki
niemetalowe, podłogi niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
posągi z kamienia, betonu lub marmuru, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, figurki jako posążki z kamienia, betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sztuczny kamień, betonowe rzeźby, betonowe
elementy brukowe, boazerie z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, budki ogrodowe z drewna, ceramiczne płytki
na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne,
ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki ścienne, chodniki
wykonane z materiałów niemetalowych, domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, części z materiałów drewnopodobnych, drzwi ogrodowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu
lub marmuru, elementy budowlane z imitacji drewna, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, gipsowe płyty ścienne,
glazurowane płytki ceramiczne, kamienne rzeźby, kostka kamienna
do brukowania i układania nawierzchni, kostki brukowe betonowe,
latarnie kamienne, ozdoby ogrodowe z kamienia, niemetalowe płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, 35 organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych jako próbki druki prospekty broszury, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży wymienionych
materiałów i wyrobów: beton, szalunki do betonu niemetalowe,
zaprawy budowlane, betonowe elementy budowlane, powłoki jako
materiały budowlane, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, altany jako konstrukcje niemetalowe, balustrady, belki niemetalowe, obudowy kominków, betonowe elementy
przypominające drewno do ogrodów, drewno budowlane, kamień
budowlany, płyty i słupy betonowe, deski jako drewno budowlane,
kostka brukowa drewniana i betonowa, drewno obrobione, materiały do budowy i pokryć nawierzchni dróg i chodników, betonowe
elementy do pokryć nawierzchni dróg i chodników, kamień, wyroby
kamieniarstwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, mozaiki dla budownictwa,
ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płyty i płytki
niemetalowe, podłogi niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
posągi z kamienia, betonu lub marmuru, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, figurki Jako posążki z kamienia, betonu lub marmu-
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ru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sztuczny kamień, betonowe rzeźby, betonowe
elementy brukowe, boazerie z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, budki ogrodowe z drewna, ceramiczne płytki
na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne,
ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki ścienne, chodniki
wykonane z materiałów niemetalowych, domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, części z materiałów drewnopodobnych, drzwi ogrodowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu
lub marmuru, elementy budowlane z imitacji drewna, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, gipsowe płyty ścienne,
glazurowane płytki ceramiczne, kamienne rzeźby, kostka kamienna
do brukowania i układania nawierzchni, kostki brukowe betonowe,
latarnie kamienne, ozdoby ogrodowe z kamienia, niemetalowe płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z materiałami i wyrobami tj.: beton, szalunki do betonu niemetalowe,
zaprawy budowlane, betonowe elementy budowlane, powłoki jako
materiały budowlane, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, altany jako konstrukcje niemetalowe, balustrady, belki niemetalowe, obudowy kominków, betonowe elementy
przypominające drewno do ogrodów, drewno budowlane, kamień
budowlany, płyty i słupy betonowe, deski jako drewno budowlane,
kostka brukowa drewniana i betonowa, drewno obrobione, materiały do budowy i pokryć nawierzchni dróg i chodników, betonowe
elementy do pokryć nawierzchni dróg i chodników, kamień, wyroby
kamieniarstwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, mozaiki dla budownictwa,
ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płyty i płytki
niemetalowe, podłogi niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
posągi z kamienia, betonu lub marmuru, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, figurki jako posążki z kamienia, betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sztuczny kamień, betonowe rzeźby, betonowe
elementy brukowe, boazerie z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, budki ogrodowe z drewna, ceramiczne płytki
na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne,
ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki ścienne, chodniki
wykonane z materiałów niemetalowych, domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, części z materiałów drewnopodobnych, drzwi ogrodowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu
lub marmuru, elementy budowlane z imitacji drewna, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, gipsowe płyty ścienne,
glazurowane płytki ceramiczne, kamienne rzeźby, kostka kamienna
do brukowania i układania nawierzchni, kostki brukowe betonowe,
latarnie kamienne, ozdoby ogrodowe z kamienia, niemetalowe płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa.

(111) 310366
(220) 2015 03 19
(210) 440417
(151) 2018 05 30
(441) 2015 07 06
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Dbamy o Mamy
(540)

Kolor znaku: różowy, szary
(531) 02.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 poradnictwo z zakresu medycyny, poradnictwo z zakresu medycyny naturalnej, poradnictwo z zakresu farmacji, poradnictwo z zakresu kosmetyki, poradnictwo z zakresu dietetyki i suplementacji, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji zdrowia
i urody.
(111) 310367
(151) 2018 05 30

(220) 2015 03 19
(441) 2015 07 06

(210) 440419
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(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Dbamy o Mamy
(510), (511) 44 poradnictwo z zakresu medycyny, poradnictwo z zakresu medycyny naturalnej, poradnictwo z zakresu farmacji, poradnictwo z zakresu kosmetyki, poradnictwo z zakresu dietetyki i suplementacji, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji zdrowia
i urody.
(111) 310368
(220) 2015 06 08
(210) 443355
(151) 2018 04 18
(441) 2015 09 28
(732) WIREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gądki, PL.
(540) WIRVAC
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne],
urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod
wysokim ciśnieniem, urządzenia do mycia, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, węże do odkurzaczy, instalacje odpylające do czyszczenia,
instalacje centralne do odpylania próżniowego, instalacje ssące pył
[oczyszczanie], torby do odkurzaczy, 37 konserwacja i naprawy maszyn, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja
silników zużytych lub częściowo zniszczonych.
(111) 310369
(220) 2016 07 26
(210) 459590
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 18
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Fungostop
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, zielony
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki, suplementy diety (dla ludzi), materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych,
preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, preparaty biologiczne do celów medycznych, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów
medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, okłady, plastry
samoprzylepne, plastry do celów medycznych, 10 wyroby medyczne: rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży,
aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye
[aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe
do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły do celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane
w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe,
poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
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chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii,
termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, implanty chirurgiczne.

(111) 310370
(220) 2017 01 23
(210) 466506
(151) 2018 05 30
(441) 2017 10 02
(732) SE BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SAN ESCOBAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe i mineralne, dietetyczne środki odżywcze, preparaty o działaniu wspomagającym, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 pieczone, suszone, solone,
przyprawiane, powlekane i przetworzone migdały i orzechy, w tym
orzechy włoskie, orzechy laskowe, orzechy nerkowca, orzechy pistacjowe, orzechy ziemne, orzechy kokosowe, 30 kawa, herbata, kakao,
kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe,
chleb, słone paluszki, paluszki z makiem, paluszki z sezamem, paluszki posypane przyprawami, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki,
dropsy, drażetki, ciasta i ciastka, czekolada, wyroby czekoladowe,
batony, żelki, popcorn, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże,
salsy, tabasco, nachiosy, tortille, chipsy, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ketchupy, ocet, sosy, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne i soki
warzywne, napoje owocowo-warzywne i soki owocowo-warzywne,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), w tym wina, wódki, likiery, nalewki, winiaki,
rum, grog, tequila, mezcal, whisky, burbon, brandy, sake, gin, cydr,
34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, papierosy, cygara, cygaretki, fajki i papierosy elektroniczne, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi biur podróży,
usługi turystyczne, rezerwacja i sprzedaż biletów, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizacja
imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i rozrywkowym, 43 usługi gastronomiczne, usługi barów i restauracji,
winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni,
w tym również snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji
samoobsługowych, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów w barach i restauracjach, winiarniach, kawiarniach, herbaciarniach, cukierniach, pijalniach czekolady i piwiarniach, usługi gastronomiczne, świadczone na festynach i targach,
usługi palarni cygar, usługi punktów degustacji napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
(111) 310371
(220) 2017 03 20
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540)
(540)

(210) 469138

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 310372
(220) 2017 03 20
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) aierda

(210) 469139
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 310373
(220) 2017 11 07
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) POLSKIE LIKIERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) KUKUŁKÓWKA likier domowy
(540)

(210) 478695

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, ciemnozielony, niebieski,
pomarańczowy, szary, żółty, zielony, różowy
(531) 03.07.11, 17.01.02, 17.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 likiery.
(111) 310374
(220) 2017 11 08
(210) 478722
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) WAWEL Dobre Składniki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony czekoladowe, cukierki,
cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
owocowe galaretki jako słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony czekoladowe, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze,
owocowe galaretki jako słodycze, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony czekoladowe, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe,
słodycze, owocowe galaretki jako słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu.
(111) 310375
(220) 2017 11 09
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bilo
(540)

(210) 478758

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt peryferyjny do komputerów,
komputery i sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji ban-
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kowych, oprogramowanie do uwierzytelniania, 35 usługi w zakresie
przetwarzania danych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, badania rynku i badania marketingowe, sporządzanie
wyciągów z konta, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 36 usługi
finansowe, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], usługi transakcji finansowych online, obsługa transakcji finansowych online, przetwarzanie transakcji
płatniczych za pośrednictwem Internetu, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, transfer elektroniczny środków
pieniężnych, 42 analizy systemów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi kodowania danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja tekstu na format cyfrowy, konwersja danych elektronicznych,
digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów
i sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 310376
(220) 2017 11 09
(210) 478778
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) ODO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DOKTOR RODO
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnych, 45 usługi prawne.
(111) 310377
(220) 2017 11 09
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PAPERLESS
(540)

(210) 478782

(531) 20.05.25, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery i sprzęt przetwarzający dane, 35 komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, 38 elektroniczne przesyłanie wiadomości, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi przesyłania danych
komputerowych, przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów,
elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie danych,
usługi przesyłania danych dostępne za pomocą hasła, poczta elektroniczna, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, udostępnianie komputerowej bazy danych, transmisja danych przez Internet, przydzielanie dostępu do Internetu, transmisja plików cyfrowych, 42 analizy
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systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie. projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, usługi kodowania danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów
z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja tekstu na format
cyfrowy, konwersja danych elektronicznych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 310378
(220) 2017 11 09
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) MADEJ BARTOSZ, Bobrowiec, PL.
(540) RB ROYAL BABY COLLECTION
(540)

(210) 478798

(531) 04.01.25, 04.01.99, 04.03.01, 04.03.09, 04.03.25, 24.01.05,
24.01.17, 24.01.19, 24.01.25, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 20 pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], 25 koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt
i małych dzieci, odzież dla małych dzieci, odzież dziecięca, pajacyki
dla dzieci [odzież], sukienki dla niemowląt i małych dzieci, wyprawki
dziecięce [odzież].
(111) 310379
(220) 2017 11 09
(210) 478806
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) MR GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) MR GLASS
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 12 szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów.
(111) 310380
(220) 2017 11 10
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) KOŚĆ JAGODA JAKOŚĆ, Kraków, PL.
(540) SZALONE WIDELCE
(540)

(210) 478835

Kolor znaku: szary, biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 11.01.04, 11.03.09, 11.03.23,
02.09.04, 02.09.08
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie lokali
gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restauracji, stołówek,
usługi cateringowe, organizowanie imprez okolicznościowych.
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(111) 310381
(220) 2017 11 13
(210) 478857
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Galaretka Familijna
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, 30 pralinki, owocowe
(galaretki-) [słodycze], czekolada, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze],
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, owocowe (galaretki-)
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki
[cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane,
lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, galanteria czekoladowa,
galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, lody,
żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy
zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka
i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również
z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw,
płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia,
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów
leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe,
nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe,
płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki
zbożowe w czekoladzie.
(111) 310382
(220) 2017 11 13
(210) 478867
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL.
(540) INO ŻODYN SCIENCE FICTION
(540)

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, artykuły papiernicze, albumy, almanachy, broszury, czasopisma, druki, fotografie, skorowidze, kalendarze, karty
pocztowe, katalogi, książki, mapy, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, papeterie, periodyki, plakaty, podręczniki, prospekty, publikacje,
wydawnictwa, 35 usługi udostępniania i zarządzania powierzchnią
reklamową, usługi organizacji wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół,
firm, urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośrednictwem
sieci internetowej, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych i innowacji, tworzenie
i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów i zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, rekrutacja pracowników,
sondaże opinii publicznej, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi promocji
regionu Śląska, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, popularyzacji upowszechniania i propagowania nauki, jej celów,
osiągnięć i perspektyw poprzez prowadzenie internetowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, usługi publikacji, w tym
również publikacji elektronicznej książek i innych tekstów, organi-
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zowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych.

(111) 310383
(220) 2017 11 13
(210) 478888
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płońsk, PL.
(540) TENDER The Finest Beef Selection
(540)

Kolor znaku:
(531) 05.03.14, 03.04.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso wołowe i cielęce: mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielone, podroby mięsne, przetwory z podrobów mięsnych, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie na bazie mięsa wołowego i cielęcego, wyroby okazjonalne na bazie mięsa wołowego
i cielęcego: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych,
konserwy mięsne na bazie mięsa wołowego i cielęcego, gotowe dania na bazie mięsa wołowego i cielęcego, pasty, nadzienia i przekąski
na bazie mięsa wołowego i cielęcego, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa wołowego i cielęcego, galaretki i sosy mięsne na bazie mięsa
wołowego i cielęcego.
(111) 310384
(220) 2017 11 14
(210) 478921
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex POMARAŃCZA
(540)

(111) 310385
(220) 2017 11 14
(210) 478923
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex JABŁKO
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, granatowy, beżowy, kremowy
(531) 01.03.02, 01.03.15, 05.03.11, 05.07.13, 25.01.15, 26.04.04,
26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej
wartości energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 310386
(220) 2017 11 14
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) MUSIALIK RAFAŁ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) SERWIS MUSIALIK ROK ZAŁOŻENIA 1971
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, granatowy, żółty,
beżowy, kremowy
(531) 01.03.02, 01.03.15, 05.03.11, 05.07.11, 05.07.22, 25.01.15,
26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej
wartości energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

3543

(210) 478949

Kolor znaku: czerwony, niebieski, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 14.07.06, 01.15.15, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 czyszczenie i mycie samochodów, instalowanie wyposażenia samochodowego, naprawa i konserwacja motocykli, naprawy i konserwacja samochodów, naprawy i obsługa samochodów,
naprawy samochodów, przegląd samochodów, smarowanie [olejenie] samochodów, strojenie silników samochodowych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów,
usługi wymiany oleju samochodowego, wulkanizacja opon samochodowych [naprawa].
(111) 310387
(220) 2017 11 14
(210) 478961
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 22
(732) BORKOWSKA-OLSZEWSKA MARTA MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) TALENT CHASE
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(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego, usługi consultingu
biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi rejestrowania
i prowadzenia rejestru pracodawców oraz pracowników, pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi w zakresie
doradztwa zarządzania personelem, wynajmowanie pracowników,
wynajmowanie pracowników do wykonywania pracy tymczasowej,
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi i firmy, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej usług reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych,
agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji
handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 usługi edukacyjne, coaching i mentoring,
usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej, kursy językowe, szkolenia językowe, szkoły językowe, doskonalenie zawodowe, usługi związane z organizowaniem wypoczynku, organizowanie
i obsługa imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi organizowania spotkań
towarzyskich związanych z tematyką szkoleń, organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów,
usługi publikowania elektronicznego on-line książek, podręczników
i skryptów, usługi publikowania książek, podręczników i skryptów,
publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów edukacyjnych, innych niż reklamowych, produkcja filmów edukacyjnych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie
edukacyjnych nagrań dźwiękowych, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, wypożyczanie książek,
skryptów i podręczników, fotoreportaże, organizowanie imprez plenerowych, tłumaczenia, tłumaczenie tekstów, usługi tłumaczy.
(111) 310388
(220) 2017 11 14
(210) 478980
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) optivitum
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające: witaminy, minerały,
substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne
i substancje wyodrębnione z roślin.
(111) 310389
(220) 2017 11 15
(210) 478993
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) GRADECKI KRZYSZTOF GRADI, Wrocław, PL.
(540) GRADI GOLF
(510), (511) 25 bielizna osobista, buty sportowe, buty gimnastyczne,
czapki [nakrycia głowy], dzianina, kurtki, koszule, koszulki z krótkim
rękawem, odzież, odzież sportowa, rękawiczki, szaliki, 28 artykuły
sportowe i gimnastyczne, sprzęt do golfa, kije, piłki i torby do gry
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w golfa, pokrowce do główek kijów golfowych, części i wyposażenie
do nich, 35 reklama, badania rynku, badania marketingowe, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, materiały
reklamowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, druków, próbek,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy telewizyjne
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
wystawy handlowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie badań rynkowych w celach handlowych lub reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż odzieży.

(111) 310390
(220) 2017 11 15
(210) 479031
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) HUSSAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki i napoje owocowe,
syropy do produkcji napojów.
(111) 310391
(220) 2017 11 15
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 29
(732) AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 479033

(531) 26.04.01, 26.04.12, 26.11.09
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, ośrodkami wczasowymi,
ośrodkami wypoczynku i rekreacji, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, ośrodkami wczasowymi,
ośrodkami wypoczynku i rekreacji, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi w hotelach, ośrodkach wczasowych,
ośrodkach wypoczynku i rekreacji, administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 39 usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja podróży dla turystów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i obsługa kongresów, informacja o wypoczynku, usługi rekreacyjne, informacja
o rekreacji, udostępnianie terenów rekreacyjnych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, wczasów, wypoczynku, udostępnianie basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, usługi siłowni, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi hotelowe, usługi ośrodków wczasowych, usługi
ośrodków wypoczynkowych, rezerwacja miejsc w hotelach, informacja hotelowa, biura zakwaterowania, wycena zakwaterowania
w hotelach, świadczenie usług przez hotele, elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, udostępnianie informacji on-line
dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie zakwaterowania
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dla turystów, domy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi restauracyjne,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji,
barów, kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi kateringowe, 44 usługi SPA, usługi sanatoriów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody, usługi w zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej i psychicznej, rehabilitacja fizyczna.

(111) 310392
(220) 2017 11 17
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 08
(732) OLEJNICZAK TOMASZ, Antoniew, PL.
(540) RESPIMED Healthcare
(540)

(210) 479139

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia monitorujące oddychanie, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia monitorujące oddychanie do użytku medycznego.
(111) 310393
(220) 2017 11 17
(210) 479142
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) PYLORICAPS
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, produkty
medyczne.
(111) 310394
(220) 2017 11 17
(210) 479150
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice, PL.
(540) BRATSAD
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, miąższ
owoców, przecier jabłkowy, 31 świeże owoce i warzywa, 32 soki
owocowe, warzywne, owocowe nektary.
(111) 310395
(220) 2017 11 20
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) TELKA DARIUSZ SLV GROUP, Cieśle, PL.
(540) SLV GROUP
(540)

(210) 479189

Kolor znaku: szary, zielony, niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.23, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, metalowe rusztowania elewacyjne, fasadowe, jezdne i klinowe, metalowe płyty, schody, drabiny,
podesty, pomosty, platformy, rampy, ramy i elementy uzupełniające
do rusztowań, przenośne podwieszane platformy robocze [rusztowania metalowe], łączniki metalowe do rusztowań, metalowe elementy kotwiące do rusztowań, dźwigary metalowe, drobne wyroby
metalowe, kołki, śruby i złącza, 19 rusztowania, rusztowania niemetalowe, niemetalowe płyty, podesty, pomosty, platformy, rampy, schody i elementy uzupełniające do rusztowań, przenośne podwieszane
platformy robocze [rusztowania niemetalowe], dźwigary niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie rusztowań,
elementów montażowych, uzupełniających i akcesoriów do rusztowań, elementów zabezpieczających, siatek i plandek do rusztowań,
wyrobów metalowych oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanych
w budownictwie, materiałów i akcesoriów budowlanych, farb, lakie-
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rów, środków chemicznych, czyszczących, malarskich i antykorozyjnych, usługi handlu elektronicznego mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, informacja handlowa.

(111) 310396
(220) 2017 11 20
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 08
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) LIDL Więcej radości z życia!
(540)

(210) 479190

Kolor znaku: niebieski, żółty, czerwony
(531) 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów spożywczych i produktów luksusowych, artykułów higienicznych, środków do prania i czyszczenia, kosmetyków, lekarstw,
artykułów i przyborów kuchennych lub gospodarstwa domowego,
naczyń stołowych i sztućców, artykułów biurowych, artykułów rzemieślniczych, artykułów dekoracyjnych, materiałów piśmiennych
i artykułów szkolnych, odzieży, obuwia, wyrobów włókienniczych,
w szczególności wyrobów włókienniczych użytku domowego, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów podróżnych,
sprzętu i przyrządów elektronicznych o charakterze konsumenckim,
mianowicie przyrządów do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku, obrazu i/lub innych danych, komputerów, urządzeń
telekomunikacyjnych, artykułów sportowych i zabawek, przyrządów
konstrukcyjnych, typu „zrób to sam” oraz ogrodniczych, urządzeń,
w szczególności narzędzi i urządzeń gospodarstwa domowego, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt domowych, sprzedaż detaliczna online w odniesieniu do wyżej wymienionych towarów, usługi
w zakresie zamówień online, pozyskiwanie umów dla osób trzecich,
reklama, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe świadczone
za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, promowanie, reklama i marketing w zakresie stron internetowych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych.
(111) 310397
(220) 2017 11 20
(210) 479191
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) GRILL HOUSE
(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) 310398
(220) 2017 11 20
(210) 479193
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębionek, PL.
(540) MAXI NATURAL
(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt,
preparaty spożywcze dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt,
karma dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt.
(111) 310399
(220) 2017 11 20
(210) 479195
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) FUNDACJA KATALYST ENGINEERING, Warszawa, PL.

3546

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Ogarnij Inżynierię
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych i ich części, optyczne, wagowe, pomiarowe, fotograficzne,
żeglarskie, sygnalizacyjne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty
(dyski z nagraniami) i ich części, eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym, eksponaty sterowane komputerowo, komputery, filmy rysunkowe animowane, magnesy dekoracyjne, oprogramowanie
komputerowe nagrane, programy gier komputerowych, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe (software ładowalny), przezrocza, publikacje elektroniczne (moduły ładowalne),
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń
dydaktycznych, modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach, zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, 16 papier, tektura, przemysłowy papier i karton, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu,
podstawki papierowe, torby papierowe, pudła papierowe, pojemniki
papierowe, emblematy papierowe, papierowe podstawki, plakietki
papierowe, maty papierowe, teczki papierowe, rozetki papierowe,
kokardy papierowe, wstążki papierowe, girlandy papierowe, wzory
papierowe, szyldy papierowe, materiały papierowe rękodzielnicze,
papierowe materiały biurowe, drukowane etykietki papierowe, papierowe etykietki identyfikacyjne, serwetki stołowe papierowe, reklamowe znaki papierowe, reklamowe szyldy papierowe, drukowane
znaki papierowe, papierowe metki [zawieszki], papierowe wyroby
artystyczne, papierowe materiały dydaktyczne, papierowe artykuły
piśmienne, papierowe identyfikatory imienne, drukowane zaproszenia papierowe, pojemniki papierowe do pakowania i przechowywania, papierowe torby na prezenty, papierowe etykietki na prezenty,
papierowe torebki na przyjęcia, teczki papierowe [artykuły papiernicze], papierowe szablony do wycinanek, koperty papierowe do pakowania, papierowe rozkładane teczki z przegródkami, podkładki
tekturowe do oprawiania książek, pudełka tekturowe, etykiety tekturowe, opakowania kartonowe, pojemniki kartonowe, kartonowe
kontenery do pakowania, druki, materiały fotograficzne, materiały
piśmienne, wydawnictwa papierowe, książki, fotografie, ulotki, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, komiksy,
materiały drukowane, obwoluty, materiały do rysowania, papeterie, książki zawierające gry, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
35 reklama, prace biurowe, sprzedaż wydawnictw muzealnych,
naukowych, popularnonaukowych, edukacyjnych, pamiątkowych,
pamiątek, zabawek i zestawów edukacyjnych, działania marketingowe w zakresie nauki, rozrywki i kultury, dystrybucja materiałów
reklamowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczącej nauki, edukacji i rozrywki, poszukiwania
w zakresie patronatu, organizowanie targów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, usługi edukacyjne, usługi
w zakresie informacji o edukacji, usługi wydawnicze, kształcenie
praktyczne, organizacja zjazdów, organizacja olimpiad i konkursów
wiedzy, publikowanie tekstów, publikowanie książek, organizowanie
konkursów (edukacyjnych, naukowych, rozrywkowych), organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, parki rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, publikacje on-line, usługi muzeów, realizacja spektakli, usługi fotograficzne, organizowanie warsztatów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], warsztaty w celach edukacyjnych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 42 wykonywanie ekspertyz, analiz, badań i opracowań naukowych i z zakresu
edukacji, publikowanie informacji naukowych, udostępnianie informacji naukowych, sporządzanie raportów naukowych, wynajem
urządzeń naukowych, wypożyczanie przyrządów naukowych, kompilacja informacji naukowych, prowadzenie badań naukowych, usługi w zakresie testów naukowych, usługi doradcze dotyczące badań
naukowych, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie.
(111) 310400
(220) 2017 11 20
(210) 479196
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) LEAF MEDIA KAWALEC KULAWIK SPÓŁKA JAWNA,
Sandomierz, PL.
(540) PROFI FRUIT

Nr 9/2018

(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, pomarańczowy, zielony,
fioletowy, granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.01, 24.17.04, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 35 organizacja targów w celach handlowych i reklamowych.
(111) 310401
(220) 2017 11 20
(210) 479197
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) LASMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) Polish Forestry Challenge
(510), (511) 35 organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
reklama i usługi reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], kształcenie praktyczne
[pokazy].
(111) 310402
(220) 2017 11 20
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 08
(732) CELALETTIN KARTAL, Walendów, PL.
(540) BESAME Historia de un Amor
(540)

(210) 479211

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, produkty perfumeryjne, perfumy, mydła, środki do pielęgnacji ciała, urody, dezodoranty, szampony, lakiery do paznokci, sole kąpielowe, kremy kosmetyczne.
(111) 310403
(220) 2017 11 20
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 08
(732) POLESZAK HENRYK, Tczew, PL.
(540) CROSS-ik
(540)

(210) 479219

Kolor znaku: srebrny, biały, jasnobrązowy, brązowy,
ciemnobrązowy, czarny
(531) 02.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 słodycze do ssania, słodycze (cukierki), słodycze,
32 woda (napoje), napoje gazowane, napoje niegazowane.
(111) 310404
(220) 2017 11 20
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) POLESZAK HENRYK, Tczew, PL.

(210) 479200

Nr 9/2018
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(540) Cross Cola
(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 25.01.19
(510), (511) 30 słodycze do ssania, słodycze (cukierki), słodycze,
32 napoje niegazowane, napoje gazowane.
(111) 310405
(220) 2017 11 20
(210) 479227
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) ETYKIETY.PL ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Glinnik, PL.
(540) Label Innovations
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, organizowanie konferencji.
(111) 310406
(220) 2017 11 21
(210) 479236
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Intymna Biozgodna formuła
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
koncentraty nawilżające, środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele
do higieny intymnej, preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne,
niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych,
preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, intymne preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
(111) 310407
(220) 2017 11 21
(210) 479238
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Intymna Pure Aqua formula
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
koncentraty nawilżające, środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele
do higieny intymnej, preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne,
niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych,
preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, intymne preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
(111) 310408
(220) 2017 11 21
(210) 479248
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) ROK 1884 ZAŁ. TRADYCYJNA WÓDKA CZYSTA TORUŃSKACZYSTA-WIELOKROTNA FILTRACJA T 1884 Z WYSOKOGATUNKOWEGO
SPIRYTUSU-TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE-

Kolor znaku: ciemnoczerwony, różowy, szary, jasnoszary, czarny,
biały
(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01, 24.01.05, 24.01.17,
24.09.02, 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26
(510), (511) 33 wódka.
(111) 310409
(220) 2017 11 22
(210) 479279
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) BIEGAŃSKI TYTUS, Wrocław, PL.
(540) mokry nosek
(510), (511) 44 hodowla zwierząt, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, salony piękności, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, usługi klinik medycznych, usługi
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 310410
(220) 2017 11 22
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) allerco
(540)

(210) 479280

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, szampony, balsamy inne niż
do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, maści do celów kosmetycznych,
emulsje do skóry, żele do pielęgnacji skóry, pianki do pielęgnacji
skóry, 5 preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, włosów, paznokci,
preparaty witaminowe i mineralne, preparaty farmaceutyczne, środki dermatologiczne, preparaty weterynaryjne, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, dodatki dietetyczne do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, kremy do celów leczniczych.
(111) 310411
(220) 2017 11 22
(210) 479283
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) HANDZEL MARCIN MIDPARTS, Nowogród Bobrzański, PL.
(540) MIDPARTS AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16, 15.07.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna części motoryzacyjnych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna automatycznych skrzyni biegów.
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(111) 310412
(220) 2017 11 22
(210) 479297
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) ZIRCON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ACRCC
(510), (511) 9 przewód elektryczny do napowietrznych linii dystrybucyjnych i przesyłowych oraz kompozytowy rdzeń do przewodów
elektrycznych.
(111) 310413
(220) 2017 11 22
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) ZHOU JIANJUN, Wólka Kosowska, PL.
(540) Vikilady
(540)

(210) 479307

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie sprzedażą, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody,
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, przeprowadzanie sprzedaży
aukcyjnej, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, usługi komputerowego gromadzenia
danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców
detalicznych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone w zakresie akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich.
(111) 310414
(220) 2017 11 23
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) Swiss Pharma International AG, Zurich, CH.
(540) help4skin
(540)

(210) 479317

Kolor znaku: szary, czerwony, jasnoróżowy, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.09, 24.13.25
(510), (511) 3 mieszanki do pielęgnacji skóry po wystawieniu
na działanie promieni słonecznych, kremy do pielęgnacji skóry, inne
niż do użytku medycznego, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], preparaty do pielęgnacji skóry,
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5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki do leczenia
oparzeń, preparaty farmaceutyczne do ran.

(111) 310415
(220) 2017 11 23
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, PL.
(540) Jurajska YOU&ME
(540)

(210) 479318

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, granatowy, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 24.17.25, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 03.11.07, 01.15.15
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
(111) 310416
(220) 2017 11 23
(210) 479320
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) MULTIGLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szemud, PL.
(540) SWINGCAR
(510), (511) 28 zabawki, zabawki ruchome, samochody do zabawy,
maszyny do ćwiczeń sprawnościowych.
(111) 310417
(220) 2017 11 23
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) HORTUS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Malinowe FACTORY
(540)

(210) 479327

Kolor znaku: biały, czarny, różowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], działalność portali internetowych,
41 organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej,
organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych,
organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, usługi
w zakresie konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych
z reklamą, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych,
organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie
konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z handlem, planowanie konferencji w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie kongresów i konferencji w celach
kulturalnych i edukacyjnych, udostępnianie rozrywki multimedial-
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nej za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki wideo
za pomocą strony internetowej, badania edukacyjne.

(111) 310418
(220) 2017 11 23
(210) 479329
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, PL.
(540) Jurajska YOU&ME
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
(111) 310419
(220) 2017 11 23
(210) 479335
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 22
(732) DEDRA-EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) hillen & mohr
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia do podnoszenia o napędzie innym niż ręczny, 8 narzędzia ręczne, narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), grzechotki,
zestawy kluczy nasadowych, zestawy kluczy płaskich, zestawy końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, zestawy nasadek do narzędzi
ręcznych, uchwyty do kluczy nasadowych [narzędzia ręczne], klucze
dynamometryczne, klucze maszynowe, dźwigniki ręczne, podnośniki ręczne, rączki do narzędzi ręcznych, rękojeści do narzędzi ręcznych,
przedłużenia dla narzędzi ręcznych, stojaki na narzędzia, 20 metalowe szafy na narzędzia, skrzynki na narzędzia [meble], skrzynie na narzędzia [meble], stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych,
tace niemetalowe.
(111) 310420
(220) 2017 11 23
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 22
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LINHA
(540)

(210) 479352

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe, owsianka, grysik, batony zbożowe i energetyczne.
(111) 310421
(220) 2017 11 23
(210) 479356
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) SAKRAJDA TOMASZ, SAKRAJDA PAWEŁ PPHU DUNINEX II
SPÓŁKA CYWILNA, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) D 1958 DUNINEX
(540)
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(111) 310422
(220) 2017 11 23
(210) 479362
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) SAKRAJDA TOMASZ, SAKRAJDA PAWEŁ PPHU DUNINEX II
SPÓŁKA CYWILNA, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) D 1958 DUNINEX Jałowiec Jałowiec i Chmiel TERMIN
WAŻNOŚCI 30 dni
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty, zielony, brązowy, czerwony,
niebieski, szary
(531) 05.07.01, 05.03.16, 05.13.25, 24.01.05, 24.01.20, 24.01.25,
27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane.
(111) 310423
(220) 2017 11 28
(210) 479480
(151) 2018 05 28
(441) 2018 01 29
(732) NASCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy, PL.
(540) SiccaBASE
(510), (511) 1 preparaty poprawiające kondycję gleby, spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej), z wyjątkiem farb substancje
powierzchniowo czynne, wymienniki jonowymienne (chemikalia).
(111) 310424
(220) 2017 11 28
(210) 479487
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) ŁACIATA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki.
(111) 310425
(220) 2017 11 28
(210) 479488
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) LUŚKA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki.
(111) 310426
(220) 2017 11 28
(210) 479489
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) SMAKOVITA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki.

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 19.09.02, 24.01.20, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12, 05.13.07, 27.07.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane.

(111) 310427
(220) 2017 11 28
(210) 479491
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) BALTIC ARENA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki.
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(111) 310428
(220) 2017 11 28
(210) 479493
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW WIELKOPOLSKA,
Poznań, PL.
(540) 100 LAT WOLNOŚCI
(540)
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(111) 310432
(220) 2017 11 28
(210) 479509
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Preskryptor
(540)

(531) 19.13.21, 20.01.17, 20.05.05, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 05.13.25, 05.07.02, 25.01.01, 26.05.08, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(111) 310429
(220) 2017 11 28
(210) 479496
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) +REPUnited
(540)

(531) 24.17.07, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje mobilne.
(111) 310430
(220) 2017 11 28
(210) 479497
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) GASTROMED KOPOŃ, ZMUDZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA SPECJALISTYCZNE CENTRUM GASTROLOGII I ENDOSKOPII
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, Toruń, PL.
(540) GASTRO-MED
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, zielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 310431
(220) 2017 11 28
(210) 479507
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) dr100
(540)

(531) 02.09.10, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi.

(111) 310433
(220) 2017 11 28
(210) 479510
(151) 2018 05 28
(441) 2018 01 29
(732) MOLICKI MICHAŁ, URBAŃSKI ADAM QUICKCLICK SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) GROWTENT
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów i akcesoriów ogrodniczych, urządzeń, sprzętu i akcesoriów do uprawy
i pielęgnacji roślin, w tym w warunkach domowych, nawozów, nasion
i odżywek do uprawy roślin, urządzeń do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, chłodzenia i suszenia, urządzeń wentylacyjnych,
sprzętu nawadniającego, systemów wentylacyjnych, systemów nawadniających, sprzedaż online wyżej wymienionych towarów, usługi pośrednictwa w handlu w wyżej wymienionym zakresie, prowadzenie sklepu internetowego, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi zarządzania
działalnością gospodarczą, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, usługi reklamowe, usługi promocyjne, organizowanie
imprez kulturalnych i rozrywkowych w celach handlowych, usługi
reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich.
(111) 310434
(220) 2017 11 29
(210) 479533
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) SKWAREK ARKADIUSZ, WITCZAK MIKOŁAJ SPEED-UP
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) ALKOSŁUPEK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do wykrywania i analizy gazów, w tym alkoholu.
(111) 310435
(220) 2017 11 30
(210) 479565
(151) 2018 05 28
(441) 2018 01 29
(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL.
(540) innstartsoil
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 05.11.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy da użyźniania gleby, nawozy rolnicze i ogrodnicze granulowane, stałe i płynne, nawozy granulowane i drobnokrystaliczne, środki chemiczne dla ogrodnictwa, leśnictwa, nawozy dla
rolnictwa, sole (nawozy), preparaty chemiczne do użyźniania gleby,
sole do celów przemysłowych, sole (preparaty chemiczne), środki antyzbrylające dla nawozów granulowanych plastyfikatory.
(111) 310436
(220) 2017 11 30
(210) 479588
(151) 2018 05 28
(441) 2018 01 29
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) INDYKPOL PARÓWKI Jedyneczki Z MIĘSA NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI GWARANCJA 100% jakości
(540)
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w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, wynajem nieruchomości, wycena i obrót nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(111) 310440
(220) 2017 12 04
(210) 479709
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) BIEŃKOWSKA HANNA HANNAH, Piaseczno, PL.
(540) fastfix
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, niebieski, żółty, zielony,
różowy
(531) 03.07.04, 09.05.15, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 25.01.19,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, podroby drobiowe, drób wędzony (w postaci parówek), drób pieczony
(w postaci parówek), parówki, dziczyzna (w postaci parówek), półprodukty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering,
prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji,
restauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie.
(111) 310437
(220) 2017 12 01
(210) 479632
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, Lublin, PL.
(540) ANIMUS
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.
(111) 310438
(220) 2017 12 01
(210) 479633
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, Lublin, PL.
(540) FUNEBRE
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.
(111) 310439
(220) 2017 12 01
(210) 479642
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Alior Bank. Bank Przedsiębiorczości.
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane
za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji
walutowych, transakcji finansowych, karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty debetowe, karty
wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 36 usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, prowadzenie rachunków
bankowych, operacje bankowe, walutowe, usługi dotyczące kart
kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, usługi w zakresie
dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, informacja bankowa, usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi pośrednictwa finansowego, informacje finansowe, operacje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, usługi kredytowe, usługi doradcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie programów oszczędzania, zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi maklerstwa
giełdowego, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi depozytowe,
leasing, faktoring, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 09.01.07, 09.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 26 pasmanteria, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki,
haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, nici, guziki, kokardy,
fiszbiny, taśmy ozdobne do odzieży, rzepy w postaci taśm, błyskotki do ubrań, wstęgi do dekorowania, girlandy sztuczne, ozdoby
koronkowe, ozdoby do włosów, zatrzaski, opaski na włosy, lamety
(ozdoby odzieży), opaski na ręce, emblematy ozdobne, pióra (dodatki do ubrań), hafty srebrne, zapięcia do szelek, wstążki do włosów,
ozdoby do obuwia, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia, nakryć głowy,
pasmanterii, dodatków do odzieży, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasmanterii, dodatków do odzieży, promocja sprzedaży, informacja
handlowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania
rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami.
(111) 310441
(220) 2017 12 05
(210) 479761
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 22
(732) ŚLOSORZ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
ADIBUD, Mysłowice, PL.
(540) ZWILADI
(510), (511) 1 środki chemiczne przeznaczone dla przemysłu górniczego, służące zwłaszcza do zwilżania pyłów węglowych.
(111) 310442
(220) 2017 12 05
(210) 479763
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 22
(732) BODZIACHOWSKI ARTUR MNIAM MNIAM SLOW FOOD,
Częstochowa, PL.
(540) Mniam mniam slow food
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 05.07.11, 05.07.22, 08.01.06, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, usługi
barów i restauracji, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie
gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(111) 310443
(220) 2017 12 06
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 22
(732) MIŚNIAKIEWICZ KONRAD, Warszawa, PL.
(540) e-ArchDoc
(540)

(210) 479767

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 01.15.11, 20.05.11, 20.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 38 usługi telekomunikacyjne, 42 usługi w zakresie technologii informatycznych!,
usługi naukowe i technologiczne.
(111) 310444
(220) 2017 12 06
(210) 479770
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) T 1884 TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE
(540)

(531) 03.03.01, 03.03.26, 26.01.04, 26.01.15, 24.09.02, 27.05.01, 19.07.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (w tym likiery i wódka).
(111) 310445
(220) 2017 12 06
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) Swiss Pharma International AG, Zurich, CH.
(540) MUCONEBU
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 479796

(111) 310446
(151) 2018 05 07

(210) 479798

(220) 2017 12 06
(441) 2018 01 15
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(732) Swiss Pharma International AG, Zurich, CH.
(540) HIALNEBU
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 310447
(220) 2017 12 06
(210) 479799
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) AKADEMIA CAD/CAM EXPERTISE
(510), (511) 41 szkolenia teoretyczno-praktyczne prowadzone przez
specjalistów z zakresu stomatologii i protetyki cyfrowej dla lekarzy
stomatologów i techników dentystycznych.
(111) 310448
(220) 2017 12 11
(210) 480002
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) HREŚKA MARIAN P.P.H.U. HREŚKA, Zaskale, PL.
(540) Gorący Potok
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie hotelami, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa
w handlu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi sprzedaży
(promocja) dla osób trzecich w sklepie, następującymi artykułami:
odzież, biżuteria, pamiątki regionalne, kosmetyki, kosmetyki na bazie własnej wody termalnej, 41 usługi klubów zdrowia jako poprawianie kondycji, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
nocne kluby, organizowanie obozów sportowych, usługi prowadzenia obozów wakacyjnych jako rozrywka, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenia warsztatów szkoleń, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, przyjęć jako rozrywka, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, prowadzenie zajęć fitness, widowiska jajco rozrywka, organizowanie widowisk [impresariat], udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi parków rozrywki, w tym parków wodnych,
43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, domach turystycznych i kempingach, usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kawiarniach, kafeteriach
jako bufetach, restauracjach, restauracjach samoobsługowych i stołówkach, barach szybkiej obsługi (snack-barach), przygotowanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa-catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich
polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie
na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet, rezerwacje kwater na pobyt
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia
(mityngi, narady), 44 usługi fizjoterapii i fizykoterapii, opieka zdrowotna, łaźnie publiczne, łaźnie tureckie, manicure, masaż, salony
piękności, salony fryzjerskie, usługi sanatoriów, usługi saun, usługi
solariów, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi świadczone przez wizażystów, usługi SPA, usługi basenów, basenów termalnych, aromaterapia.
(111) 310449
(220) 2017 12 11
(210) 480006
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) MARUNIAK MATEUSZ, Poznań, PL.
(540) Julia Nessa
(510), (511) 3 brokat do paznokci, baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], emulsje do wzmacniania paznokci, emalie do paznokci, emalia do paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, klej
do utwardzania paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci,
kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kosmetyki do paznokci, krem do skórek
wokół paznokci, kremy do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, materiały na powłoki do paznokci
u rąk, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do paznokci, odżywki
do skórek wokół paznokci, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejek do skórek wokół paznokci, papier ścierny do paznok-
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ci, papier ścierny szmerglowy do paznokci, kosmetyki, kosmetyki
do ozdabiania, artykuły do stylizacji paznokci, pędzle do zdobień paznokci, frez do stylizacji paznokci, 7 frezarki, frezy do frezarek, frezy
karbidowe [obrabiarki].

(111) 310450
(220) 2017 12 11
(210) 480012
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice, PL.
(540) FABRYKA KULTURY
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna.
(111) 310451
(220) 2017 12 12
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) BEAUTY SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) CorpoComfort
(540)
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usługi szkoleniowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie za pośrednictwem środków skomputeryzowanych.

(111) 310453
(220) 2017 12 12
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) DORFIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) DORFIN
(540)

(210) 480044

(210) 480035

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, krzesła, fotele, fotele biurowe,
35 sprzedaż: meble, meble biurowe, krzesła, fotele, fotele biurowe.
(111) 310452
(220) 2017 12 12
(210) 480043
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) DORFIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) DORFIN
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analiza
informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów,
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, biznesowe
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
profesjonalne doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo księgowe w zakresie zeznań podatkowych,
doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo podatkowe,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania
stanowisk, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, porady
związane z przygotowaniem zeznań podatkowych, prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie rocznych zeznań
podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, sporządzanie bilansów finansowych, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi biur pośrednictwa
pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące rachunkowości, usługi w zakresie procesów związanych
z deklaracjami podatkowymi, agencje zatrudnienia tymczasowego,
usługi podatkowe, 36 analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo finansowe, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, konsultacje
podatkowe, konsultacje zeznań podatkowych, doradztwo finansowe
w zakresie podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania
podatków, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi doradztwa
finansowego na rzecz przedsiębiorców, usługi w zakresie weryfikacji
czeków, wyceny fiskalne, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem
biur do coworkingu, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań
i pomieszczeń biurowych, 41 doradztwo zawodowe, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie szkoleń biznesowych, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], publikowanie książek i czasopism elektronicznych online
(do pobrania), publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące finansów/zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe,

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 18.03.03, 18.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analiza
informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów,
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, biznesowe
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
profesjonalne doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo księgowe w zakresie zeznań podatkowych,
doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo podatkowe,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania
stanowisk, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, porady
związane z przygotowaniem zeznań podatkowych, prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie rocznych zeznań
podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, sporządzanie bilansów finansowych, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi biur pośrednictwa
pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące rachunkowości, usługi w zakresie procesów związanych
z deklaracjami podatkowymi, agencje zatrudnienia tymczasowego,
usługi podatkowe, 36 analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo finansowe, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, konsultacje
podatkowe, konsultacje zeznań podatkowych, doradztwo finansowe
w zakresie podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania
podatków, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi doradztwa
finansowego na rzecz przedsiębiorców, usługi w zakresie weryfikacji
czeków, wyceny fiskalne, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem
biur do coworkingu, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań
i pomieszczeń biurowych, 41 doradztwo zawodowe, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie szkoleń biznesowych, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], publikowanie książek i czasopism elektronicznych online
(do pobrania), publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące finansów/zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi szkoleniowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie za pośrednictwem środków skomputeryzowanych.
(111) 310454
(220) 2017 12 12
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) GOLDEN LEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HOPPY BEAVER

(210) 480046
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(540)

(531) 03.05.05, 27.05.01
(510), (511) 32 czarne piwo [piwo ze słodu palonego], piwo, piwo
bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, piwo jasne typu ale,
piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, wino
jęczmienne [piwo].
(111) 310455
(220) 2017 12 12
(210) 480052
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) PIEKUTOWSKI JAN SPECJALISTYCZNE KARMY DLA ZWIERZĄT
AS HURT-DETAL, Dębina, PL.
(540) AS SPECJALISTYCZNE KARMY DLA PSÓW I KOTÓW
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, bialy
(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, karma dla psów, karma dla kotów,
karma dla zwierząt domowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna karmy dla zwierząt, karmy dla psów, karmy dla kotów, karmy dla zwierząt domowych.
(111) 310456
(220) 2017 12 13
(210) 480088
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) OŚRODEK NARCIARSKO-REKREACYJNY PRZYŁĘKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LODY ŻYWIECKIE
(540)
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do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne
przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe
do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty
do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty
lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży
towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność
i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, suplementy-diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw
poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów
leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia
zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone
witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty,
dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki
esencyjne) jako polepszacze smaku żywności.

(111) 310458
(220) 2017 12 13
(210) 480094
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) DMOWSKA GABRIELA, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) NOWA JA
(510), (511) 35 usługi doradztwa i konsultacji w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku
firmy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie wizerunku, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach
edukacyjnych, usługi prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi
prowadzenia szkoleń, kursów i warsztatów w zakresie wizerunku,
szkolenia, kursy i warsztaty w zakresie wizerunku w działalności gospodarczej, szkolenia, kursy i warsztaty w zakresie wizerunku osobistego, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi publikacji,
publikacja czasopism, książek, materiałów edukacyjnych.
(111) 310459
(220) 2017 12 13
(210) 480097
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane, PL.
(540) KORCIPKA WYRÓB MANUFAKTUROWY
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony, kremowy,
pomarańczowy
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
(111) 310457
(220) 2017 12 13
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław, PL.
(540) SOS KADEFARM
(540)

(210) 480092

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy-diety, witaminy, zioła lecznicze,
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne

Kolor znaku: niebieski, jasnozielony, czarny, czerwony, biały
(531) 05.07.09, 05.01.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
(111) 310460
(220) 2017 12 13
(210) 480107
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) DISTRIBEV ORBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

Nr 9/2018
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(540) MORENO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 32 soki owocowe, napoje owocowe.
(111) 310461
(220) 2017 12 14
(210) 480109
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) H2Owoc
(510), (511) 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane
aromatyzowane herbatą, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, mieszane soki owocowe, napoje aromatyzowane owocami,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki
owocowe, owocowe nektary, bezalkoholowe, skoncentrowane soki
owocowe, smakowa woda mineralna, woda mineralna [napoje],
woda niegazowana, gazowana woda mineralna, woda aromatyzowana, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje witaminizowane, soki, soki owocowe do użytku jako napoje,
woda źródlana.
(111) 310462
(220) 2017 12 14
(210) 480111
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Uwielbiam.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.18, 11.01.04, 24.17.02
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczna
żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne,
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, leki dla
ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, napoje dla niemowląt, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty
i substancje farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, produkty żywnościowe dla niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, tabletki witaminowe, witaminy
i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla niemowląt, 9 aplikacje komputerowe do pobrania, filmy do pobrania, multimedialne programy komputerowe,
magnesy dekoracyjne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane dyski kompaktowe, nagrane programy komputerowe, nagrania
multimedialne, nagrania cyfrowe, nośniki do danych, oprogramowanie, pamięć USB [pendrive], interfejsy komputerowe, pliki graficzne
do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, podcasty, publikacje elektroniczne, 29 buliony, desery owocowe, dżemy, ekstrakty
do zup, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], gotowe produkty
z warzyw, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
koncentraty pomidorowe [puree], koncentraty rosołowe, koncentraty zup, konserwowane warzywa, mleko, mleko w proszku do celów
spożywczych, mleczne produkty, owoce konserwowane, owoce
przetworzone, przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe [dżemy], puree z warzyw, sałatki
warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, wa-
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rzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa w puszkach,
warzywa w słoikach, zabielacze do napojów, zabielacz do kawy,
dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, sałatki gotowe, sałatki owocowe, zabielacze mleczne do napojów, zupy, 30 aromaty
do żywności, batony zbożowe, cappuccino, chrupki zbożowe, chrzan
[sos przyprawowy], ciasta [słodkie lub słone], ciastka czekoladowe,
ciastka herbaciane, ciastka owsiane, ekstrakty z kawy, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, gotowe napoje kawowe, gorąca czekolada, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbatniki [słodkie lub
słone], kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao w proszku, kakaowe napoje, kasze spożywcze, kawa rozpuszczalna, ketchup, lody
spożywcze, lody owocowe, lody wodne [sorbety], mąka, makarony,
makaron pełnoziarnisty, mieszanki kawowe, mieszanki kakaowe,
mieszanki przypraw, marynaty, muesli, musy deserowe, musztarda,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, owoce w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do chleba, pasty
czekoladowe [do smarowania], płatki śniadaniowe, płatki owsiane,
płatki zbożowe, preparaty kakaowe do sporządzania napojów, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przyprawy, sosy, sosy
do makaronów, sosy pomidorowe, sosy w proszku, wyroby cukiernicze, słodziki naturalne, słodziki naturalne w postaci granulowanej,
napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, napoje kawowe, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], 31 świeże owoce i warzywa,
nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone owoce, 32 bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzania napojów, cydr bezalkoholowy,
koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, napoje
bezalkoholowe na bazie owoców o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje warzywne, napoje witaminizowane, piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo bezalkoholowe, sok pomidorowy [napój], skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje,
soki warzywne [napoje], syropy do napojów, warzywne napoje typu
smoothie, woda mineralna [napoje], napoje energetyzujące, napoje
na bazie owoców lub warzyw, 41 programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, udostępnianie informacji za pomocą strony internetowej,
udzielanie informacji za pośrednictwem strony internetowej on-line,
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie tekstów,
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek, recenzji i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie
tekstów kulinarnych, przepisów kulinarnych, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe,udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), prowadzenie kursów internetowych,
prowadzenie kursów internetowych w zakresie żywienia, 45 usługi
serwisów społecznościowych on-line.

(111) 310463
(220) 2017 12 14
(210) 480113
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) LABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Laboratorium EE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, software ładowalny, sterujące programy komputerowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi publikacji, usługi w zakresie publikowania drogą elektroniczną i on-line, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji
przez Internet, udostępnianie publikacji on-line, organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i administracji systemami informatycznymi, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, tymczasowe udostępnianie niepobieralnych
programów komputerowych, udostępnianie zapasowych programów
i urządzeń komputerowych, usługi dostawców aplikacji (ASP), usługi
hurtowni danych i składowania danych, usługi zdalnego tworzenia
kopii zapasowych komputera, wynajem komputerów i oprogramowania, wynajmowanie serwerów WWW, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie danymi środków przekazu, doradztwo w zakresie
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sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie raportów
z zakresu informatyki, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej oraz dotyczące
sprzętu i oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
sieciowych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS), chmura obliczeniowa,
hosting internetowych stron, hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, infrastruktura jako
usługa (laaS), platforma jako usługa (PaaS), analiza projektowania
i wykonywania oprogramowania użytkowego, opracowywanie projektów zintegrowanych systemów informatycznych, opracowywanie
oprogramowania użytkowego komputerów, wdrażanie oprogramowania użytkowego przy wykonywaniu kompleksowych systemów
informatycznych, elektroniczna archiwizacja i prowadzenie archiwów
elektroniczno-informatycznych, projektowanie w zakresie: integrowania w spójne systemy informatyczne różnorodnych technologii sprzętowych, programowych i telekomunikacyjnych, doradztwo informatyczne, doradztwo informatyczne w zakresie organizacji i zarządzania,
zarządzanie sieciami lokalnymi LAN i sieciami rozległymi WAN.

(111) 310464
(220) 2017 12 14
(210) 480127
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) EASTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) Dobre Zabawki.com
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, zielony, różowy,
ciemnoróżowy
(531) 03.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu następujących towarów: gry i zabawki dla dzieci i młodzieży, zabawki oraz przyrządy
do ćwiczeń pobudzających zmysły, zabawki edukacyjne, zabawki
w postaci zestawów do eksperymentów fizycznych bądź chemicznych, kolejki, piłkarzyki, zabawkowe zestawy narzędziowe, bujaki
(zabawki), kołyski (zabawki), konie na biegunach i na kółkach, meble
w postaci zabawek dla dzieci, hulajnogi, wrotki, deskorolki, łyżwy, rowery i rowerki, rowery biegowe, ręczniki i materace plażowe, bielizna
kąpielowa i pościelowa dziecięca, farby, kredki, artykuły piśmiennicze i przybory kreślarskie, plastelina, modelina, glina rzeźbiarska,
masa papierowa, pędzle do malowania, nożyczki, kleje do materiałów piśmiennych lub celów domowych, pieczątki, papier, papier
ozdobny, tektura, karton, galanteria papiernicza, cekiny, korale i koraliki, meble dziecięce.
(111) 310465
(220) 2017 12 14
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) P.P.H.U. NIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) WĘDLINY z Zapiecka
(540)

(210) 480128

Nr 9/2018

(540) CENTRUM ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Certyfikat księgowy
nr 29057/08 mgr Monika Mika-Bodek rozliczenia kadrowo-płacowe
rozliczenia PIT, CIT, VAT usługi szkoleniowe centrumrozliczen@
interia.pl www.centrumrozliczen.com.pl
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, jasnoniebieski, jasnoróżowy,
żółty, szary
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01, 27.07.11,
29.01.15, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 02.09.14,
20.01.03, 17.05.04
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 310467
(220) 2017 12 14
(210) 480132
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOC PŁYNOTERAPII
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18,
01.15.24, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 06.03.04
(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty i produkty medyczne.
(111) 310468
(220) 2017 12 14
(210) 480133
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ŻYCIE W PŁYNIE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 19.07.10, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty i produkty medyczne.
(111) 310469
(220) 2017 12 14
(210) 480134
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) SIEMIENIUK BOGDAN, Gdańsk, PL.
(540) G GUM Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o.
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 310466
(220) 2017 12 14
(210) 480129
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) MIKA-BODEK MONIKA, Porąbka Iwkowska, PL.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.22, 29.01.12

Nr 9/2018
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(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, badania naukowe,
usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi w zakresie wzorcowania, kalibrowanie.

(111) 310470
(220) 2017 12 14
(210) 480136
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) KLUB MIŁOŚNIKÓW DAWNEGO ORĘŻA POLSKIEGO I SZTUKI
WALKI TYM ORĘŻEM SIGNUM POLONICUM, Zawiercie, PL.
(540) SIGNUM POLONICUM
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 03.07.02, 03.07.17, 03.07.24,
24.01.05, 24.09.01, 24.09.05, 24.09.13, 24.13.24, 24.13.25, 23.01.01
(510), (511) 41 prowadzenie szkół sztuk walki, pokazy konne, prowadzenie wyścigów konnych, organizowanie wyścigów konnych, usługi
rekreacyjne związane z jazdą konną, instruktaż w zakresie jazdy konnej.
(111) 310471
(220) 2017 12 15
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) THE ORIGINAL PREMIUM IRON ENERGY
(540)

(210) 480193

Kolor znaku: szary, srebrny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
preparaty do sporządzania wody mineralnej, preparaty do sporządzania napojów, soki owocowe, soki warzywne, wyciągi z owoców,
nektary, syropy owocowe do sporządzania napojów, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, lemoniady, syropy do napojów, pastylki i proszki do napojów, bezalkoholowe aperitify, piwo.
(111) 310472
(220) 2017 12 15
(210) 480196
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) KAWSZYN ROMAN, SZARAN ADAM AL FIANCO PARTNERS
FIRMA SZKOLENIOWA SPÓŁKA CYWILNA, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) Teach Art spectacle
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów w zakresie rozwoju osobistego, interpersonalnego, zawodowego, organizowanie i prowadzenie wydarzeń teatralnych, scenicznych i artystycznych, usługi coachingu i mentoringu
w zakresie biznesu, handlu, sprzedaży i rozwoju osobistego.
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(111) 310473
(220) 2017 12 17
(210) 480213
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, PL.
(540) KEEYO
(510), (511) 9 alarmy, anteny, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, chipy jako układy scalone, chipy z kodem DNA, centrale
alarmowe, czujniki elektroniczne, czytniki jako sprzęt przetwarzania
danych, czytniki znaków optycznych, czytniki zbliżeniowe i osprzęt
pomocniczy, urządzenia elektryczne do dozorowania, dyktafony,
dyski i nośniki do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, nośniki
informacji i danych magnetyczne i optyczne, dyski magnetyczne,
dyski optyczne, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD, dzwonki
alarmowe elektryczne, głośniki, wzmacniacze, akcesoria do urządzeń do rejestrowania dźwięku, urządzenia do nagłaśniania, urządzenia do rejestrowania i transmisji dźwięku, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable i przewody elektryczne, kable
koncentryczne, zasilacze elektryczne, akcesoria do kabli i przewodów takie jak złącza, wtyki i gniazda do kabli i przewodów, przewody
do zastosowań w instalacjach urządzeń alarmowych, kamery przemysłowe, akcesoria do kamer przemysłowych, sterowniki i obrotnice
do kamer przemysłowych, atrapy kamer przemysłowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne,
komputery, ładowarki, magnetyczne karty identyfikujące, mikrofony, media konwertery, wideo konwertery, modulatory telewizyjne,
monitory, nadajniki sygnałów elektronicznych, akcesoria i obudowy
do nadajników i sygnalizatorów, obiektywy, obiektywy do kamer,
odbiorniki audio-video, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, programy komputerowe jako software ładowalny, przedłużacze USB i przełączniki, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny
radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyciski napadowe, przyrządy
obserwacyjne, radia i odbiorniki radiowe, rejestratory cyfrowe, akcesoria do rejestratorów cyfrowych, routery, sprzęt radiotelefoniczny,
bezprzewodowe systemy obserwacyjne, w tym cyfrowe, systemy
stacji monitoringu, oprogramowanie do stacji monitorujących nagrane lub jako software ładowalny, sygnalizatory alarmowe, sterowniki do bram i rolet, układy scalone, układy scalone jako systemy
alarmowe, switche, transpondery, akcesoria do transponderów, akcesoria do urządzeń przekaźnikowych, rejestrujących i nadawczych,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarzania
informacji, urządzenia GPS, urządzenia projekcyjne, urządzenia i nośniki danych do cyfrowej rejestracji obrazu, wykrywacze, detektory,
wideodomofony, domofony, interkomy, akcesoria do wideodomofonów i domofonów, wykrywacze przedmiotów metalowych, zamki
elektryczne, szyfrowe zamki elektryczne, zwory elektromagnetyczne i elektrozaczepy, zasilacze, odbiorniki stereo, tunery, urządzenia
nagrywające stereo, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące dla mini
dysków, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące z pamięcią cyfrową,
urządzenia wyrównawcze, słuchawki na uszy, systemy teatru domowego włączające wzmacniacze i systemy głośnomówiące lub systemy ze słuchawkami na uszy, cyfrowe tunery telewizyjne, urządzenia
LCD, urządzenia konwertujące sygnał na obraz, urządzenia video
do nagrywania i odtwarzania, odtwarzacze i urządzenia nagrywające taśm video, odtwarzacze dysków video, kamery video, cyfrowe kamery obrazu statycznego i obrazu filmowego, odtwarzacze
i urządzenia rejestrujące DVD, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące
HDD, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące HD DVD, odtwarzacze
i urządzenia rejestrujące do dysków w technologii Blue-ray, sprzęt
peryferyjny do komputerów, urządzenia i instalacje do monitorowania, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, antywłamaniowe,
sygnalizatory akustyczne, elektryczne dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, kable koncentryczne i elektryczne, kamery wideo, łączniki elektryczne, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne, światłowody, przekaźniki elektryczne,
urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia telewizyjne, urządzenia i instalacje do monitorowania, kamery
do monitoringu, rejestratory wideo do monitoringu, elektryczne
i elektroniczne zabezpieczenia i wyposażenia antywłamaniowe i antynapadowe, zestawy automatyki do wyposażenia zabezpieczającego, urządzenia sygnalizacyjne, rejestratory przemysłowe, urządzenia
do archiwizacji obrazu i dźwięku i wizualizacji.
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(111) 310474
(220) 2017 12 18
(210) 480222
(151) 2018 05 28
(441) 2018 02 05
(732) PMTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) PMTH Precious Metals Trading Hub
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnopomarańczowy
(531) 26.05.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 złoto, złoto i jego stopy, złoto, nieobrobione lub półobrobione, złoto, nieprzetworzone lub kute, srebro, nieprzetworzone lub kute, srebro w stanie surowym, srebro i jego stopy, platyna
i jej stopy, platyna [metal], platyna, srebro, pallad i jego stopy, pallad,
stopy palladu, nici z metali szlachetnych, nici z metali szlachetnych
[biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici ze złota [biżuteria], metale
szlachetne, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, nici [druciki] z metali szlachetnych, przetworzone lub półprzetworzone metale szlachetne, półwyroby z metali szlachetnych
do wykorzystania przy produkcji biżuterii, półprzetworzone metale
szlachetne, rod, rod i jego stopy, ruten, ruten i jego stopy, srebrne
nici [biżuteria], srebrne sztabki, stopy metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych [inne niż do użytku w stomatologii], stopy platyny,
stopy srebra w stanie surowym, stopy złota, sztabki metali szlachetnych, sztabki stopu złota, sztabki złota, sztaby platyny, sztaby srebra,
sztaby ze stopu platyny, sztaby ze stopu srebra, złote nici [biżuteria],
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, administrowanie sprzedażą, 37 eksploatacja górnicza w zakresie diamentów, kamieni szlachetnych lub metali szlachetnych.
(111) 310475
(220) 2017 12 18
(210) 480235
(151) 2018 05 28
(441) 2018 02 05
(732) AP SZCZEPANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) AP SZCZEPANIAK
(540)

(531) 26.01.06, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, doradztwo budowlane, projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 310476
(220) 2017 12 18
(210) 480246
(151) 2018 05 28
(441) 2018 02 05
(732) STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI SPORTÓW
KONNYCH-EQUI SPORT, Warka, PL.
(540) Mazovia Equi Cup
(510), (511) 41 organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów.
(111) 310477
(220) 2017 12 18
(210) 480252
(151) 2018 05 28
(441) 2018 02 05
(732) XEXPERT.PL BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) x EXPERT.PL
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, ciemnoszary
(531) 26.05.01, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie porównywania cen,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 administracja
w zakresie ubezpieczeń, administracja w zakresie przyjmowania
depozytów, administrowanie akcjami, administrowanie domami
czynszowymi, administrowanie działalnością ubezpieczeniową,
administrowanie finansami, administrowanie finansowe w zakresie
prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami powierniczymi,
administrowanie i wystawianie polis ubezpieczeniowych w zakresie
opieki dentystycznej, administrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami funduszy, administrowanie kredytami hipotecznymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie planami
emerytalnymi, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, administrowanie programami wynagrodzeń dla pacjentów, administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, administrowanie
rachunkami oszczędnościowymi, administrowanie roszczeniami
ubezpieczeniowymi, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, administrowanie systemami ubezpieczenia
grupowego.

(111) 310478
(220) 2017 12 18
(210) 480254
(151) 2018 05 28
(441) 2018 02 05
(732) MONTANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łętownia, PL.
(540) Piambo
(510), (511) 20 bezpieczne łóżeczka dziecięce, blokady do okien
z tworzywa sztucznego, blokady i zabezpieczenia z tworzyw sztucznych do mebli, drzwi, bramki zabezpieczające dla dzieci, bramki
zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], barierki zabezpieczające na łóżka dla dzieci, chodziki dla dzieci, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu,
huśtawki montowane na ganku, krawędzie z tworzyw sztucznych
do schodów, krzesełka dla niemowląt, krzesełka do wanny, krzesła
nadmuchiwane, leżaczki dziecięce typu bujaki, listwy z tworzywa
sztucznego do ochrony krawędzi mebli i schodów, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżka składane dla
dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, maty dla dzieci do spania, maty
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, meble dla
dzieci, meble dla niemowląt, meble do pokojów dziecięcych, meble
do przewijania niemowląt, meble nadmuchiwane, miski z tworzyw
sztucznych, nakładki na materace, nakładki siedzeniowe jako część
mebli, naroża ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych, niemetalowe narożniki ochronne nakładane do mebli, naroża zaczepowe
niemetalowe do pojemników, nieelektryczne urządzenia do regulacji drzwi z materiałów niemetalowych, niemetalowe bransoletki
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identyfikacyjne, niemetalowe klamry do kabli, niemetalowe urządzenie unieruchamiające [część zamka], niemetalowe zamknięcia
do pojemników zabezpieczające je przed dziećmi, niemetalowe zamknięcia do butelek zabezpieczające je przed dziećmi, ochraniacze
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, ochraniacze,
niemetalowe, na nogi krzeseł, ograniczniki drzwi, blokady do drzwi,
niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki, blokady do szafek, niemetalowe
ani niegumowe, ograniczniki otwarcia drzwi, niemetalowe, osłony
przeciwuderzeniowe do mebli, pływające nadmuchiwane materace,
pływające nadmuchiwane siedzenia, podkładki z tworzyw sztucznych, podstawki dla dzieci do samochodów, poduszki ciążowe, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki do podpierania do użytku
w samochodowych, fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, poduszki
do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, opaski utrzymujące pozycję
głowy dla niemowląt i dzieci, poduszki zapobiegające zsuwaniu się
dla niemowląt, pojemniki do pakowania niemetalowe, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżek niemowlęcych
[inna niż bielizna pościelowa], przenośne siedzenia kąpielowe dla
dzieci do wanien, przewijaki, przewijaki dla niemowląt, przyssawki
z tworzyw sztucznych, pudełka na zabawki, ramy do łóżek zabezpieczające dzieci przed upadkiem, regulowane foteliki nosidełka,
rolety materiałowe wewnętrzne chroniące dzieci przed słońcem,
rozkładane bramki zabezpieczające do otworów drzwiowych, rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, siedzenia dla dzieci,
siedzenia przystosowane do niemowląt, siedziska samochodowe dla
dzieci, stoliki do przewijania niemowląt, torby-nosidełka niemowlęce, mocowania, uchwyty przyssawkowe, niemetalowe i nieelektryczne urządzenia zamykająco-zabezpieczające, zamki zabezpieczająco-ryglujące (bezpieczeństwa) [niemetalowe, nieelektryczne],
zabezpieczenia do gniazdek elektrycznych z tworzyw sztucznych,
niemetalowe zamknięcia do butelek zabezpieczające je przed dziećmi, zatrzaski do drzwiczek szafek, niemetalowe, zatrzaski do mebli,
niemetalowe, zatrzaski niemetalowe.

(111) 310479
(220) 2017 12 18
(210) 480266
(151) 2018 06 01
(441) 2018 02 05
(732) RADIO WEEKEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice, PL.
(540) WEEKEND FM
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
w tym reklama i promocja w radiu, telewizji, prasie oraz Internecie,
reklama radiowa przez Internet, usługi reklamowej agencji radiowej,
produkcja i dystrybucja reklam radiowych, telewizyjnych, graficznych, w tym na portalach internetowych, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, w tym w mediach elektronicznych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, pośrednictwo w zakresie
reklamy radiowej, telewizyjnej, sieci kablowych oraz internetowej,
w tym na portalach internetowych, tworzenie i dystrybucja tekstów
oraz reportaży reklamowych i sponsoringowych, badanie rynku
i opinii publicznej, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
osób trzecich, wypożyczanie materiałów reklamowych, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu, promocji i zarządzania działalnością gospodarczą, ogłoszenia drobne, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych na rzecz innych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych oraz marketingowych imprez i wydarzeń
na rzecz osób trzecich, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych i marketingowych, promowanie koncertów muzycznych, przygotowywanie
i rozpowszechnianie kampanii reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, zarządzanie zbiorami informacyjnymi, zdobywanie i przetwarzanie informacji, subskrypcja programów
radiowych, informacja handlowa i biznesowa, 38 emisja radiowa,
emisja programów radiowych i telewizyjnych, w tym za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, transmisja oraz
retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, emisja treści
wideo, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie cyfrowych treści
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audio, nadawanie i transmisja dźwięków i informacji, w tym programów radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe
i bezprzewodowe, w tym online i offline, przez Internet, nadawanie
muzyki, nadawanie programów drogą radiową oraz przez satelitę,
nadawanie programu za pośrednictwem Internetu, obsługa sprzętu
do emisji radiowej, podcasting, transmisja radiowa drogą kablową,
transmisja audio, transmisja danych audio, w tym za pośrednictwem Internetu, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja
radiowa informacji i innych programów, usługi emisji treści audio
i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi nadawania
interaktywnej telewizji i radia, usługi portalu internetowego i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące przesyłanie
za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, rozpowszechnianie programów radiowych, wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, usługi
agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, poczta elektroniczna, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług online i Internetu, przekazywanie informacji za pomocą komputera, emisja i transmisja wiadomości, agencja
informacyjna, agencja prasowa, 41 produkcja i montaż programów
radiowych i telewizyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt
CD-ROM, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań, usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, usługi
w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, usługi pisania tekstów,
w tym na potrzeby reklamowe, usługi prezenterów telewizyjnych
i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia i telewizji,
usługi publikowania cyfrowych materiałów audio, wideo i rozrywki
multimedialnej, usługi reporterskie, didżeje na przyjęcia i imprezy
specjalne, dostarczanie rozrywki drogą radiową, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, dyskoteki, organizowanie i przeprowadzanie imprez i wydarzeń kulturalnych oraz rozrywkowych,
organizacja koncertów muzycznych, widowisk, spektakli, koncertów
w tym na żywo i za pośrednictwem radia, organizacja i przeprowadzanie konkursów, w tym edukacyjnych i rozrywkowych, w tym
na żywo i za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu, organizowanie radiowych programów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja
i organizacja widowisk, produkcja nagrań audio, wideo, multimedialna, organizowanie imprez sportowych, usługi fotograficzne, w tym
fotorelacje, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji,
radiowe, telewizyjne oraz Internetowe usługi rozrywkowe, radiowe
programy rozrywkowe, rozrywka, rozrywka radiowa, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka z udziałem muzyki, świadczenie usług
w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, udostępnianie informacji
z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
w tym Internet, usługi prezenterów muzyki, radiowych, telewizyjnych, usługi radia internetowego, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia, wypożyczanie
nagrań, wypożyczanie sprzętu audio, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku.

(111) 310480
(220) 2017 12 18
(210) 480273
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) MINCBERGER WOJCIECH BERGE, Skawina, PL.
(540) BERGE
(510), (511) 11 oświetlenie, żarówki, taśmy LED, żarówki LED, zasilacze LED, akcesoria do taśm LED, profile LED, włączniki do profili LED,
oprawy hermetyczne LED, świetlówki LED, halogeny, naświetlacze,
oprawy halogenowe, czujniki ruchu, włączniki, oprawy rastowe, panele LED, lampy LED, plafony, żyrandole, lampki biurowe, oświetlenie samochodowe LED, oświetlenie ogrodowe, artykuły elektryczne,
oświetlenie sufitowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oświetlenia,
żarówek, taśm LED, żarówek LED, zasilaczy LED, akcesoriów do taśm
LED, profili LED, włączników do profili LED, opraw hermetycznych
LED, świetlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników, opraw rastowych, paneli LED,
lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowego, artykułów elektrycznych,
oświetlenia sufitowego.
(111) 310481
(220) 2017 12 19
(210) 480345
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) mobi Parking
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne dotyczące spraw
finansowych, aplikacje mobilne dotyczące obsługi transakcji finansowych, aplikacje mobilne dotyczące usług płatniczych, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
dotyczące spraw finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące usług płatniczych, programy komputerowe i aplikacje mobilne umożliwiające pośrednictwo w płatnościach, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowym, 16 nalepki, naklejki [materiały piśmienne], naklejki na samochody, bilety, biuletyny
[materiały drukowane], drukowane karty informacyjne, drukowane
materiały piśmienne, 36 działalność finansowa, działalność monetarna, izby rozrachunkowe (finansowe), usługi wymiany walut,
usługi płatnicze, bankowość online, bankowość mobilna, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, 42 projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie programów komputerowych, tworzenie programów
komputerowych dotyczących usług płatniczych i obsługi transakcji
finansowych, tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie aplikacji mobilnych dotyczących usług płatniczych i obsługi transakcji finansowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, oprogramowanie jako usługa, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej, opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie aplikacji
mobilnych, konserwacja aplikacji mobilnych, aktualizacja aplikacji
mobilnych, doradztwo w zakresie aplikacji mobilnych.
(111) 310482
(220) 2017 12 19
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police, PL.
(540) Błękitny Węgiel
(540)
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ki paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu w urządzeniach
do spalania paliw kopalnych, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 11 urządzenia grzewcze na paliwa stałe, piece na paliwa stałe,
urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, palniki do paliw stałych, ekonomizery paliwa, pompy ciepła do przetwarzania energii, aparatura grzewcza na energię słoneczną, instalacje
grzewcze zasilane energią słoneczną, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z paliwami, usługi porównywania cen energii, usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii,
36 agencje pobierające opłaty za gaz lub energię elektryczną, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej,
37 konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, konserwacja urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 39 dostarczanie paliwa,
dostawa paliwa, usługi dystrybucji paliw, organizowanie magazynowania paliw, organizowanie transportu paliw, organizowanie dystrybucji paliwa, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja energii,
usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, usługi
informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 przetwarzanie materiałów paliwowych, rafinacja materiałów paliwowych, wytwarzanie energii, 42 badania w dziedzinie energii, usługi
doradcze dotyczące zużycia energii, doradztwo w zakresie oszczędności energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania
energii alternatywnych, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących
wykorzystywania naturalnych źródeł energii.

(111) 310483
(220) 2017 12 20
(210) 480359
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Bronisze, PL.
(540) Z Bronisz
(540)

(210) 480350

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty do oszczędzania paliwa, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, preparaty chemiczne używane jako dodatki
do paliw w celu poprawiania spalania, 4 paliwa, paliwa ze źródeł
biologicznych, oleje i smary mineralne do celów przemysłowych,
preparaty wiążące do paliw stałych, dodatki niechemiczne do paliw
zapobiegające powstawaniu osadów w komorze spalania, dodat-

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych) w szczególności dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane, konserwowane, kiszone,
mrożone owoce i warzywa, przeciery owocowe i warzywne, oleje
i tłuszcze jadalne, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty
z jaj, ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), gotowe
dania warzywne, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania składające
się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania składające się głównie
z ryb, gotowe dania składające się głównie z ryb, gotowe dania składające się głównie z owoców morza, głęboko mrożone dania składające się głównie z owoców morza, gotowe dania składające się
głównie z mięczaków, głęboko mrożone dania składające się głównie z mięczaków, 30 ocet, sosy (przyprawy), dodatki smakowe i przyprawy, sól, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), majonez, keczup,
musztarda, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby piekarnicze, chleb, batony
zbożowe i energetyczne, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cu-
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kiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe zawierające
makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
dania gotowe zawierające ziarna przetworzone i skrobię, głęboko
mrożone dania zawierające ziarna przetworzone i skrobię, 32 napoje
bezalkoholowe w szczególności soki owocowe i soki warzywne, preparaty do produkcji napojów.

(111) 310484
(220) 2017 12 20
(210) 480361
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Bronisze, PL.
(540) Owoce Mazowsza
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych) w szczególności dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane, konserwowane, kiszone,
mrożone owoce i warzywa, przeciery owocowe i warzywne, oleje
i tłuszcze jadalne, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty
z jaj, ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), gotowe
dania warzywne, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania składające
się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania składające się głównie
z ryb, gotowe dania składające się głównie z ryb, gotowe dania składające się głównie z owoców morza, głęboko mrożone dania składające się głównie z owoców morza, gotowe dania składające się
głównie z mięczaków, głęboko mrożone dania składające się głównie z mięczaków, 30 ocet, sosy (przyprawy), dodatki smakowe i przyprawy, sól, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), majonez, keczup,
musztarda, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby piekarnicze, chleb, batony
zbożowe i energetyczne, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe zawierające
makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
dania gotowe zawierające ziarna przetworzone i skrobię, głęboko
mrożone dania zawierające ziarna przetworzone i skrobię, 32 napoje
bezalkoholowe w szczególności soki owocowe i soki warzywne, preparaty do produkcji napojów.
(111) 310485
(220) 2017 12 20
(210) 480370
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czaniec, PL.
(540) Czaniecki. Tu zaczyna się smak
(510), (511) 30 batony zbożowe, chałwa, chipsy [produkty zbożowe],
ciasto na wypieki, bułka tarta, mąka, makaron nitki, makaron rurki,
makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, muesli, wafle ryżowe,
tortille, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, chrupki zbożowe,
ciasta [słodkie lub słone], ciasto na bazie jaj, ciasto makaronowe
nadziewane, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez
wyciskanie, gotowe dania z makaronu, krakersy z preparatów zbożowych, makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, nadziewany makaron, pizza, pizze [gotowe], placki, potrawy gotowe na bazie
makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, przekąski na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, kluski, pierogi, puszkowana żywność zawierająca makaron, spaghetti i klopsy,
spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, spody z ciasta do pizzy,
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
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z makaronów, chleb, cienkie naleśniki (popadoms), krakersy, naleśniki, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, 35 dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług, informacje na temat
metod sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów na zakup
i sprzedaż towarów i usług, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, telemarketing, skomputeryzowane zamówienia towarów,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności lub napojów, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, usługi agencji zakupu, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania
towarów dla osób trzecich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi
w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą internetu, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
na wynos oraz z dostawą na miejsce, usługi zarządzania sprzedażą,
badanie rynku, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni, marketing internetowy, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie działalności gospodarczej, promocyjne usługi handlowe, promowanie towarów i usług osób trzecich, reklama i marketing,
reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców,
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi w zakresie
marketingu produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi wprowadzania
produktów na rynek, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych,
usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, zarządzanie
restauracjami dla osób trzecich, badania rynkowe, informacja lub
badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, udostępnianie informacji dotyczących handlu zagranicznego, udostępnianie
informacji handlowych, nabywanie towarów i usług dla innych firm,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary przekąskowe, bary sałatkowe, doradztwo kulinarne, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], lodziarnie,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], pizzerie, przygotowywanie
posiłków, puby, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barowe, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze związane z technikami
pieczenia, usługi herbaciarni, usługi klubów w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi
świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje dla turystów.

(111) 310486
(220) 2017 12 20
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) NOVA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulnowo, PL.
(540) MULTI SYSTEM

(210) 480377
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 stalowe pomosty obsługowe mające zastosowanie
w rusztowaniach stalowych stosowanych w budownictwie oraz
podestach obsługowych stacjonarnych maszyn przemysłowych,
system rusztowań metalowych, wielofunkcyjny system rusztowań
metalowych, 40 chromowanie, cynowanie, cynkowanie ogniowe,
frezowanie, galwanizacja, hartowanie metali, informacja o obróbce
metali, kompletowanie materiałów na zamówienie, malowanie, obróbka metali, powlekanie metali, recykling odpadków i odpadów,
spawanie, szlifowanie, tłoczenie, trasowanie laserem, walcowanie,
42 projektowanie urządzeń i maszyn dla przetwórstwa surowców
odpadowych w systemie recyklingu oraz urządzeń przetwórczych
stosowanych w przemyśle energetycznym i elektrociepłowniczym,
opracowywanie projektów technicznych w zakresie stalowych pomostów obsługowych mających zastosowanie w budownictwie,
stacjonarnych maszyn przemysłowych oraz podestów i systemów
magazynowych.
(111) 310487
(220) 2017 12 21
(210) 480400
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) MANDALLIN NAHAJOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń, PL.
(540) DOUBLEU
(510), (511) 18 torby, torebki, damskie torebki i torby, torby dla mężczyzn, kopertówki, torebki i torby do ręki, torebki i torby na ramię,
torebki i torby na biodra, torebki-kuferki, torby na pas i na biodra
[nerki], szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], torby na kółkach, torby i torebki podróżne, podręczne torby podróżne, walizki,
walizeczki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na kółkach, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki z silnikiem przeznaczone do jeżdżenia, walizy, zestawy podróżne, kufry, torby sportowe,
torby gimnastyczne, torby turystyczne, torby alpinistyczne, torby
biwakowe, torby szkolne, tornistry szkolne, randsels (japońskie tornistry szkolne), torby na książki, torby na nuty, teki, dyplomatki, aktówki, teczki, teczki ze skóry, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, teczki na nuty, teczki na prace plastyczne [futerały], składane
teczki, torby do pracy, torby na odzież, torby na garnitury, koszule
i sukienki, torby na buty, saszetki męskie, plecaki, plecaki sportowe,
plecaki turystyczne, plecaki dla alpinistów, plecaki dla wędrowników, plecaki wycieczkowe, plecaki na kółkach, plecaki uczniowskie,
sakwy, saszetki biodrowe, saszetki męskie, torby kurierskie, torby myśliwskie, torby na akcesoria do przewijania, torby na pieluchy, torby
na narzędzia (puste), torby na parasole, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby uniwersalne, torebki-paski, torby na zakupy, wiklinowe kufry kori, worki, sakiewki, worki podróżne, worki
ze sznurkiem, myśliwskie worki [akcesoria do polowań], uchwyty
do toreb, bigle do torebek, zawieszki, etykiety bagażowe, oprawki
na etykietki do bagażu, przywieszki do bagażu, znaczniki do toreb,
metalowe okucia do torebek i toreb, rączki walizek, nosidełka dla
niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka dla dzieci, stelaże na plecy do noszenia dzieci, nosidełka dla zwierząt [torby], paski skórzane
[inne niż odzież], paski z imitacji skóry, paski do portmonetek, paski
do torebek na ramię, paski naramienne, pasy skórzane, pasy do bagażu, pasy na ramię, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
portfele skórzane, portfele z metali szlachetnych, portfele nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele na karty,
portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele
na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele wraz z etui na karty, portmonetki, portmonetki skórzane, portmonetki z metali szlachetnych,
portmonetki nie z metali szlachetnych, portmonetki z siatki oczkowej, portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki i portfele wielofunkcyjne, sakwy, bigle do portmonetek, etui i futerały, etui
do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty,
etui na bilety, etui na karty kredytowe, etui na klucze, etui na krawaty, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui podróżne na biżuterię, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia,
futerały przenośne na dokumenty, organizery podróżne przystosowane do bagażu, kosmetyczki (bez wyposażenia), kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu
sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe sprze-

Nr 9/2018

dawane bez wyposażenia, sakiewki do przechowywania przyborów
do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, pudełka z fibry, pudełka z kosmetykami do makijażu, pudła na kapelusze, parasole i parasolki, kółka do parasoli, laski,
laski do parasoli, laski do podpierania się, laski i parasole w jednym,
laski, kijki marszowe i trekkingowe, rączki do parasoli, stelaże do parasoli, uchwyty lasek, metalowe części parasoli, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, pokrowce podróżne na ubrania, pokrowce do garniturów,
podróżne pokrowce na krawaty, pokrowce na bagaż, pokrowce
na klucze, pokrowce na parasole, pokrowce na parasolki, pokrowce
[worki] na sprzęt, pokrowce skórzane na sprężyny, skóra i imitacja
skóry, skóry zwierzęce, wyprawione skóry, obrobione lub półobrobione skóry, materiał skórzany, krupony [części skór], ćwieki ze skóry,
nici ze skóry, moleskin [imitacja skóry], wyroby rymarskie, skórzane
smycze, smycze dla zwierząt, opaski skórzane, rzemienie, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, okładziny do mebli ze skóry, koperty ze skóry do pakowania, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: toreb, torebek, waliz,
plecaków, worków, portfeli, portmonetek, etui i innych artykułów
do przenoszenia, akcesoriów damskich i męskich, pokrowców, skóry,
imitacji skóry oraz wyrobów ze skóry i imitacji skóry, nosidełek dla
dzieci i niemowląt, parasoli, parasolek, lasek, tekstyliów, artykułów
wyposażenia wnętrz, dzieł sztuki, rzeźb, wyrobów artystycznych
i dekoracyjnych, ceramiki, produktów oświetleniowych, w tym lamp,
zegarów, administrowanie, organizacja, zarządzanie i nadzorowanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, administrowanie, organizacja, zarządzanie i nadzorowanie usług sprzedaży wysyłkowej, usługi importowo-eksportowe, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dotyczące
franchisingu, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, gromadzenie informacji handlowych i związanych z reklamą, informacja handlowa i marketingowa,
informacje, doradztwo i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja, marketing,
reklama, reklama internetowa, przygotowanie, organizacja i prowadzenie imprez, konkursów, targów, wystaw, pokazów w celach
handlowych, biznesowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie, obsługiwanie, administrowanie, zarządzanie i nadzorowanie programami
motywacyjnymi i programami lojalnościowymi, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, reklamowych, przygotowywanie, umieszczanie, rozpowszechnianie materiałów, ogłoszeń
i tekstów reklamowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, rozpowszechnianie informacji gospodarczych,
biznesowych, handlowych, usługi w zakresie porównywania cen,
doradztwo reklamowe i marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, oferowanie próbek produktów, aktualizacja i utrzymywanie danych i informacji w komputerowych bazach danych.

(111) 310488
(220) 2017 12 20
(210) 480421
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) BARUCHA MATEUSZ DOMAN, Wrocław, PL.
(540) CENTRUM WYGODY
(510), (511) 7 odkurzacze centralne, odkurzacze autonomiczne, odkurzacze roboty, odkurzacze przemysłowe, silniki do odkurzaczy,
filtry do odkurzaczy, szczotki i ssawki do odkurzaczy, rury teleskopowe do odkurzaczy, separatory do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, gniazda ssące do odkurzaczy centralnych, materiały instalacyjne
do odkurzaczy centralnych, szufelki automatyczne do odkurzaczy
centralnych, odkurzacze kompaktowe, odkurzacze kominkowe, wentylatory elektryczne do odkurzaczy, oczyszczacze powietrza jako
części do odkurzaczy, rekuperatory jako części do odkurzaczy, rury
PCV do instalacji odkurzaczy centralnych.
(111) 310489
(220) 2017 12 20
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) WOSIK BARTŁOMIEJ BARTSOFT, Rędziny, PL.

(210) 480422
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(540) wifister
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania
oświetleniem i temperaturą, elektroniczne urządzenia do zdalnego
sterowania napędami drzwi i bram wjazdowych, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania napędem rolet okiennych, czujniki
elektryczne, termohigrometry .
(111) 310490
(220) 2017 12 20
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) BARUCHA MATEUSZ DOMAN, Wrocław, PL.
(540)
(540)

(210) 480423

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 07.01.24, 29.01.12
(510), (511) 7 odkurzacze centralne, odkurzacze autonomiczne, odkurzacze roboty, odkurzacze przemysłowe, silniki do odkurzaczy,
filtry do odkurzaczy, szczotki i ssawki do odkurzaczy, rury teleskopowe do odkurzaczy, separatory do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, gniazda ssące do odkurzaczy centralnych, materiały instalacyjne
do odkurzaczy centralnych, szufelki automatyczne do odkurzaczy
centralnych, odkurzacze kompaktowe, odkurzacze kominkowe,wentylatory elektryczne do odkurzaczy, oczyszczacze powietrza jako
części do odkurzaczy, rekuperatory jako części do odkurzaczy, rury
PCV do instalacji odkurzaczy centralnych.
(111) 310491
(220) 2017 12 21
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) IWANIEC MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) KARPISZON
(540)

(210) 480432

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, jasnozielony, pomarańczowy,
jasnopomarańczowy, żółty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.04.02, 26.04.10,
26.04.22, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów z branży
wędkarstwa i sprzętu wędkarskiego, w szczególności: wędki, wędziska, haczyki wędkarskie, spławiki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie,
ciężarki wędkarskie, wabiki wędkarskie, muchy, błystki wędkarskie,
woblery wędkarskie, przypony wędkarskie, żyłki, pudełka wędkarskie, podpórki wędkarskie, krzesełka wędkarskie, noże wędkarskie,
sygnalizatory wędkarskie, wskaźniki brania, elektroniczne wskaźniki
brania, podbieraki i siatki dla wędkarzy, pokrowce i futerały na wędki,
łóżka wędkarskie, namioty wędkarskie, torby oraz kosze wędkarskie,
sztuczna przynęta, żywe przynęty do wędkarstwa, pokarm żywy, suszony i mrożony dla ryb, zanęty i przynęty naturalne dla ryb, dodatki
oraz komponenty do zanęt i pokarmu dla ryb, zanęty wędkarskie,
przynęty wędkarskie, pellet zanętowy, kulki proteinowe zanętowe,
kulki proteinowe przynętowe, dipy wędkarskie, ryby żywe, odzież,
buty, kapelusze, w tym też zaprojektowane specjalnie dla wędkarzy,
usługi prowadzenia sklepu detalicznego, internetowego, hurtowego
w branży wędkarstwa i sprzętu wędkarskiego, 41 usługi rozrywki
i nauczania, produkcja filmowa, produkcja reportaży, programów
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telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, usługi studia
filmowego i nagrań, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, organizacja konkursów, pokazów, usługi wydawnicze, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, organizowanie i prowadzenie spektakli, montaż programów,
nagrywanie filmów na nośnikach video, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, usługi artystów teatralnych, tłumaczenia, sporządzanie napisów, pisanie scenariuszy, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku
i obrazu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm video, wypożyczanie projektorów
i sprzętu audiowizualnego, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, dźwięku, obrazu za pomocą
Internetu, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, informacja i doradztwo w zakresie wszystkich
wyżej wymienionych usług.

(111) 310492
(220) 2017 12 22
(210) 480467
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pregna SET
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, 16 drukowane materiały promocyjne i reklamowe, ulotki, broszury, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 310493
(220) 2017 12 22
(210) 480468
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pregna COMPLEX
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 310494
(220) 2017 12 22
(210) 480476
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) R&D Centre INVENTOR
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz
części zamienne i akcesoria do nich, wyposażenie do maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych, mechaniczne narzędzia rolnicze, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, maszyny i urządzenia komunalne: piaskarki, solarki, pługi do odśnieżania, zamiatarki, urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych, 12 pojazdy lądowe i części zamienne
do nich, ciągniki, traktory i przyczepy rolnicze, przyczepy samowyładowcze i kontenery samowyładowcze jako rodzaj maszyn i urządzeń
komunalnych, kabiny do ciągników rolniczych, ogumienie do ciągników i maszyn rolniczych, silniki do pojazdów lądowych, ciągników
rolniczych, części składowe mechanizmów sprzęgania i napędu

3564

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ciągników, części zamienne i akcesoria do powyższych urządzeń,
42 usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, wykonywania
opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, projektowania
technicznego, pomiarów, testowania, programowania komputerów,
administrowanie stronami sieciowymi, analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, badawcze,
wdrożeniowe, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, badania
w zakresie mechaniki, inżynieria techniczna, wzornictwo przemysłowe, usługi w zakresie testowania materiałów oraz testowania pojazdów, usługi projektowe w zakresie tworzenia lub wdrażania oprogramowania albo sprzętu komputerowego, usługi konwersji danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, instalacje oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.

(540) Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini
(540)

(111) 310495
(220) 2017 12 22
(210) 480480
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) CUKIERNIA JAGÓDKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, PL.
(540) Cukiernia JAGÓDKA z pasją od 1988 Firma Mohoń
(540)

(111) 310499
(220) 2017 12 27
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) BUDOHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) BUDOHIT
(540)
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Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.13.25
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych.
(210) 480546

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 14.07.16
(510), (511) 7 elektronarzędzia, 37 usługi budowlane.
Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 26.01.02, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 05.07.09, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 30 ciastka, ciastka sztukowe, ciasta pieczone, ciasta deserowe, torty, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, 43 usługi gastronomiczne, usługi cukierni, barów kawowych, kawiarni.
(111) 310496
(220) 2017 12 27
(210) 480506
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) WOJCIECHOWSKA-PAWLIK URSZULA, Opole, PL.
(540) KLINIKA MEDEST
(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 26.11.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, w tym wykonywanie zabiegów
z zakresu chirurgii plastycznej oraz dermatologii estetycznej, usługi
w dziedzinie pielęgnacji urody, w tym zabiegi SPA, usługi fizjoterapii
i paramedycyny, informacja i konsultacje specjalistyczne w zakresie
wyżej wymienionych usług, konsultacje lekarskie.
(111) 310497
(220) 2017 12 27
(210) 480542
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) archon PROJEKTY DOMÓW
(540)

(111) 310500
(220) 2017 12 27
(210) 480555
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) RACZKIEWICZ GRZEGORZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Brassica
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 29 kapusta kwaszona, przetwory owocowe i warzywne,
warzywa konserwowane, kiszone i suszone, warzywa i owoce mrożone, owoce kandyzowane, owoce konserwowane w alkoholu, sałatki
owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne.
(111) 310501
(220) 2017 12 27
(210) 480567
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
I USŁUGOWE BOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) OLKIT
(510), (511) 17 masa uszczelniająca stosowana w budownictwie
do uszczelniania dylatacji.
(111) 310502
(220) 2017 12 27
(210) 480580
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH,
Warszawa, PL.
(540) KIDL KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
(540)

Kolor znaku: pomarńczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery.
(111) 310498
(220) 2017 12 27
(210) 480544
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia, PL.

Kolor znaku: czerwony, czarny, jasnoszary, szary
(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
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(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, elektroniczne bazy danych, materiały szkoleniowe i instruktażowe w wersji elektronicznej, czasopisma elektroniczne, 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, periodyki
[czasopisma], broszury, katalogi, książki, materiały do nauczania, artykuły papiernicze, pióra i długopisy, artykuły biurowe, wizytówki,
kalendarze, papier, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego, organizowanie programów szkoleniowych,
organizowanie kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, konferencji, kongresów, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, udostępnianie
publikacji elektronicznych, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków.

(111) 310503
(220) 2017 12 27
(210) 480585
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank Bądź czujny Uważaj w sieci
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompaktowe,
dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty magnetyczne
identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi,
zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsług bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 35 świadczenie
usług-także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych
w tym portali społecznościowych-obejmujących: usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi w zakresie udzielania informacji gospodarczych, usługi w zakresie handlowych informacji i porad udzielanych klientom i potencjalnym klientom, usługi udzielania
odbiorcom usług bankowych informacji gospodarczych, prognozy
ekonomiczne, usługi pomocy w zakresie działalności gospodarczej
związane z zakładaniem banków i spółek prawa handlowego, usługi
prowadzenia rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, 36 usługi bankowe
i finansowe, usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi bankowe i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii teleinformatycznych,
działalność finansowa i monetarna, świadczenie-także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w tym portali społecznościowych-usług, które obejmują: usługi konsultacyjne-doradcze w sprawach finansowych, usługi udzielania: informacji przeznaczonej dla
odbiorców usług bankowych o ich sytuacji finansowej, pomocy
w zakresie gospodarowania finansami odbiorców usług bankowych,
informacji przeznaczonej dla odbiorców i/lub potencjalnych odbiorców usług bankowych o możliwościach korzystania z produktów
i usług bankowych, analizy finansowe, usługi w zakresie: emisji i obsługi kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków podróżnych,
emisji i obrotu papierami wartościowymi, wyceny finansowej i pośrednictwa giełdowego, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, usługi: prowadzenia rachunków bankowych,
obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwierania akredytyw, udzielania kredytów oraz pożyczek, transakcji finansowych i elektronicznego transferu kapitału,
usługi: maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi
powiernicze i depozytowe, usługi w zakresie: wymiany walut, operacji wekslowych i czekowych, udostępniania skrytek sejfowych, nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, nabywania i zbywania
nieruchomości, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania
kredytów i pożyczek, udzielania i potwierdzania poręczeń, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi
finansowej obrotów za granicą, dokonywania obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, doradztwa bankowego i ubezpieczeniowego, prowadzenia
działalności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienia
funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, administrowania funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób, usługi: przyjmowania zleceń nabywania i odkupywania
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oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych, dokonywania zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, prowadzenia skupu i sprzedaży
wartości dewizowych, pośrednictwa w dokonywaniu przekazów
pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 45 usługi prawne
w zakresie zakładania banków i spółek prawa handlowego.

(111) 310504
(220) 2017 12 28
(210) 480589
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Wyry, PL.
(540) GLOVIS
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki do zagęszczania włosów, preparaty do włosów, szampony, balsamy
do włosów, odżywki do włosów, olejki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, tonik do włosów, kosmetyczne środki stymulujące
porost włosów, farby do włosów, lakiery do włosów, żele do włosów,
pianka do włosów, preparaty do modelowania włosów, preparaty
do kręcenia włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, kosmetyki do ciała.
(111) 310505
(220) 2017 12 29
(151) 2018 05 18
(441) 2018 01 29
(732) POCIĄG TOMASZ, Kraków, PL.
(540) KEBAB POD 13
(540)

(210) 480632

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnopomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01,
27.07.04, 27.07.25, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.
(111) 310506
(220) 2017 12 29
(210) 480634
(151) 2018 05 18
(441) 2018 01 29
(732) POCIĄG TOMASZ, Kraków, PL.
(540) KEBAB POD 13
(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.
(111) 310507
(220) 2017 12 29
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) TUKAŁŁO KONRAD, Kraków, PL.
(540) Podwodne Królestwo
(540)

(210) 480663

Kolor znaku: niebieski, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 03.09.01, 03.09.24, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
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komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja programów typu telezakupy, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych.

(111) 310508
(220) 2017 12 29
(210) 480667
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKALE, Skała, PL.
(540) SKAŁA OSM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, zielony
(531) 05.01.01, 05.01.08, 05.01.16, 06.01.01, 27.05.01, 29.01.14,
26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, masło, sery, serwatki,
śmietana, śmietanka homogenizowana, maślanka, jogurty, kefiry,
napoje mleczne, desery.
(111) 310509
(220) 2017 12 29
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) GRZANEK ANETTA EDYTA, Tuszyn, PL.
(540) NEURO MATEMATYKA
(540)

(210) 480670

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty, organizowanie kongresów
i konferencji, przygotowanie materiałów w wersji online, przygotowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie kursów, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, pisanie scenariuszy zajęć
do celów edukacyjnych, publikowanie podręczników, udostępnianie
filmów online nie do pobrania.
(111) 310510
(151) 2018 05 25

(220) 2017 12 29
(441) 2018 02 05

(210) 480672
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(732) KONTRYMOWICZ-OGIŃSKA BARBARA MIECZYSŁAWA,
Kraków, PL.
(540) FoodMonkeys We are what we eat
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski,
niebieski, brązowy, jasnobrązowy
(531) 03.05.20, 03.05.24, 03.05.25, 27.05.01, 26.01.15, 29.01.14
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność,
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje oferujące dania na wynos, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pomocą strony internetowej, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystaw, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne].
(111) 310511
(220) 2017 12 29
(210) 480680
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) Credit Agricole Konto dla Ciebie
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki
danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, urządzenia do transmisji i przetwarzania
danych, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo
przesyłania danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie
komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych, 35 reklama, kreowanie wizerunku
firmy, usługi marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie
planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe
bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie
komputerowych baz danych, analizy kosztów, 36 operacje bankowe,
usługi bankowe, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem
bezpośrednim przez systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi bankowości domowej, usługi bankowości osobistej,
usługi finansowe, operacje walutowe, analizy finansowe, doradztwo
finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych baz danych,
obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, obsługa kont bankowych,
finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów
rozmów [chatroomów] i forów internetowych, świadczenie usług
komunikacji głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych
za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie programów
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komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji za pośrednictwem
Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet,
transmisja treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz
danych i do Internetu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi pocztowe przy
wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi emisji
treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych,
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne tablice ogłoszeń.

(111) 310512
(220) 2017 12 30
(210) 480685
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) PIZZA RICARDO
(510), (511) 30 pizza mrożona.
(111) 310513
(220) 2017 12 30
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) COMPSECUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) seQre
(540)

(210) 480691

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, komputery, komputery przenośne [podręczne],
przyrządy pomiarowe, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do pomiarów precyzyjnych.
(111) 310514
(220) 2018 01 03
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) RAW PALEO
(540)

(210) 480782

Kolor znaku: ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt
domowych, pokarm dla zwierząt domowych.
(111) 310515
(220) 2018 01 04
(210) 480784
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Tychy, PL.
(540) ANMAR
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, biały
(531) 26.03.06, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej
sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, artykułów higienicznych.

(111) 310516
(220) 2018 01 03
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) RB Global Promotions Limited, Larnaca, CY.
(540) RB
(540)

3567
(210) 480793

Kolor znaku: niebieski, szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.04.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie analizy cen, organizacja zarządzania
działalnością gospodarczą, przygotowywanie badań dotyczących
spraw z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie biznesowe
zakładami ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, usługi w zakresie analizy cen, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, przygotowanie listy płac, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, ekonomiczne prognozy, outsourcing
[doradztwo biznesowe], negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi agencji eksportowo-importowych, usługi agencji eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji importowych, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, badania
dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja
o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć
oraz dla przedsiębiorstw, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie
prowadzenia ich interesów, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych
w zarządzaniu ich interesami, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów związanych
z działalnością gospodarczą, rocznych zeznań podatkowych na rzecz
przedsiębiorstw, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakre-
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sie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi ekspertów
do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie
inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw,
usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie strategii
biznesowych, analiza cen, analiza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodarcze,
analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy rynku, badania
biznesowe, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie
działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej
(ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi
w zakresie analizy cen, usługi wyceny działalności gospodarczej, wycena firm, wyceny dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny handlowe, 36 usługi gwarantowania ubezpieczeń
morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z podatkami [nie księgowość], zarządzanie funduszami kapitału
wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie
ubezpieczeń na życie, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi gwarancyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
ceł, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, gwarantowanie finansowe rent dożywotnich,
gwarantowanie ubezpieczeń na życie, ocena finansowa dla celów
reasekuracji, ocena strat ubezpieczeniowych, organizowanie oceny
roszczeń ubezpieczeniowych, podpisywanie programów gwarancyjnych, podpisywanie przedłużonych umów gwarancyjnych, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozstrzyganie roszczeń w zakresie ubezpieczeń,
ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenie reasekuracyjne, udzielanie gwarancji, udzielanie gwarancji morskich
ubezpieczeń transportowych, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń pożarowych, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń
wypadkowych, udzielanie informacji związanych z uregulowaniem
roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, udzielanie
informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie, uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie,
usługi biur rozwiązujących roszczenia, usługi gwarancyjne w zakresie ubezpieczeń osobistych od wypadków, usługi gwarantowania
rent rocznych, usługi gwarantowania ubezpieczeń, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich,
usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi regulowania i zaspokajania
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeń w dziedzinie lot-
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nictwa, usługi w zakresie gwarantowania ubezpieczeń, usługi w zakresie gwarantowania emisji, usługi w zakresie ubezpieczeń gwarancji, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi w zakresie
zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń dla firm, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń biznesowych, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń
ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena ładunków w celach ubezpieczeniowych, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, wycena roszczeń z ubezpieczenia, wycena
ubezpieczeń przeciwpożarowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny roszczeń ubezpieczeniowych dla własności osobistych, wyceny
finansowe dla celów ubezpieczenia, wyrównanie strat, zarządzanie
ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie ubezpieczeń na opłaconą
z góry opiekę zdrowotną, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie ubezpieczeń na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń
tranzytowych, zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń
od odpowiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, gwarancja wykonania zobowiązania,
gwarancje (przedłużone-) na maszyny, gwarancje (przedłużone-)
na sprzęt gospodarstwa domowego, gwarancje w zakresie pojazdów, przedłużone gwarancje, przedłużone gwarancje na urządzenia,
przedłużone gwarancje na domowe urządzenia elektryczne, przedłużone gwarancje na urządzenia elektryczne, świadczenie usług
rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart
kredytowych, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, udzielanie
gwarancji na pojazdy, udzielanie przedłużonych gwarancji na domowe artykuły elektryczne, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup
w zakresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, usługi administrowania w zakresie roszczeń gwarancyjnych, usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły gospodarstwa domowego, usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii
mechanicznej silnika, usługi gwarancyjne dla pojazdów drogowych,
usługi gwarancji w zakresie pojazdów, usługi gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, usługi programów gwarancyjnych związanych z silnikami przyczepnymi, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi
ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów, ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, usługi związane z programami gwarancyjnymi, zapewnianie
gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi pojazdami ląd, administrowanie finansami, administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, administrowanie
w zakresie funduszy powierniczych, badania finansowe w dziedzinie
zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, działalność finansowa, obsługa funduszy powierniczych, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, usługi oceny ryzyka finansowego, szacowanie strat, 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-), organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja seminariów, organizowanie corocznych
konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji
dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów
dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów w celach
edukacyjnych, organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych,
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organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów
w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, prowadzenie seminariów i kongresów,
prowadzenie seminariów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, sympozja związane z edukacją, udostępnianie
informacji na temat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych,
doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy
edukacyjne związane z ubezpieczeniami, kursy szkoleniowe, kursy
szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie
prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowanie
i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym,
organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych,
prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych,
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w dziedzinie
biznesu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy
pracodawcami i pracownikami, szkolenia związane z finansami, szkolenie personelu zajmującego się finansami, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie związane
z karierą zawodową, szkolenie zaawansowane, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące audytu, usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne w zakresie
szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania,
usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków
od nieruchomości, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi
szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, prowadzenie seminariów, 45 badania prawne, badania w zakresie własności intelektualnej, badania
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badanie stanu praw-
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nego nieruchomości, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej,
doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo
dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw
własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie
patentów, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania
prawami autorskimi, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo
związane z ochroną praw autorskich, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane z rejestracją nazw
domen, doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw
do znaków towarowych, eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie baz danych [usługi prawne],
mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie praw własności
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], ochrona praw autorskich, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne
w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych,
prawne administrowanie licencjami, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące
praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane
z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, programy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi prawne], przenoszenie tytułu własności, rozstrzyganie
spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych,
sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności
z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy w-), świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji
w dziedzinie własności intelektualnej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na temat praw własności
przemysłowej, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji
w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie
stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania
własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie nazw domen,
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów
i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych,
usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji
non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne
w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi kancelarii patentowych, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
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usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami
własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjowania
i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo
i muzycznymi, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw
autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do filmów, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych
i muzycznych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
do transmisji, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm,
usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców
prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi
w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego,
usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji rozwodowej,
usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi
w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie wydawania licencji,
usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach
sądowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej, usługi
związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi
związane z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów
prawnych, własność intelektualna (licencjonowanie-), badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, prawne
administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne (usługi pomocy w-), usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona własności intelektualnej.

(111) 310517
(220) 2018 01 03
(210) 480794
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry, PL.
(540) SeparAl-01
(510), (511) 1 preparaty formierskie [odlewnicze], preparaty do form
odlewniczych [stosowane w odlewnictwie], mieszanki do form odlewniczych, preparaty odlewnicze do celów przemysłowych, preparaty do mycia form odlewniczych, środki chemiczne w postaci smarów rozpuszczalnych w wodzie.
(111) 310518
(220) 2018 01 04
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) S
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 24.01.05, 29.01.01

(210) 480795
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(510), (511) 35 usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, publikowanie materiałów reklamowych, usługi
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych
i/lub reklamowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zbieranie danych
dotyczących działalności gospodarczej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem Internetu, reklamy telewizyjne.

(111) 310519
(220) 2018 01 04
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) allegro Finanse
(540)

(210) 480796

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie zabezpieczające, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew
funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci
komunikacyjnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie
płatności zdalnych, usługi bankowe, usługi leasingowe, faktoring,
finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, rating
wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi
w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych oraz
usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
pobieranie płatności za towary i usługi, 42 projektowanie systemów
informatycznych związanych z finansami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy,
procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa.
(111) 310520
(220) 2018 01 05
(210) 480845
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) DIRECT HOME AND GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tajemniczy ogród
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 metalowe wieszaki na obrazy, wieszaki drabinowe
z metalu, metalowe wieszaki na odzież, metalowe wieszaki na rośliny,
metalowe wieszaki na torby, wieszaki na ręczniki z metalu, metalowe
wieszaki (stojaki) na odzież, wieszaki metalowe na węże ogrodowe,
wieszaki na kapelusze z metalu, wieszaki metalowe na ubrania, me-
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talowe kołatki, kołatki do drzwi, kołatki do drzwi, kołatki metalowe
do drzwi, metalowe kołatki do drzwi, skrzynki do narzędzi z metalu [puste], metalowe tabliczki na skrzynki do listów, skrzynki na narzędzia metalowe [puste], skrzynki na narzędzia z metalu, skrzynki
metalowe do celów ogrodniczych, skrzynki na listy metalowe, metalowe skrzynki z zamknięciami, metalowe skrzynki na listy, skrzynki
na listy metalowe, skrzynki narzędziowe z metalu, skrzynki metalowe na butelki, nieelektryczne skrzynki kablowe metalowe, metalowe skrzynki pancerne, metalowe skrzynki pocztowe, metalowe tabliczki na skrzynki do listów, skrzynki na narzędzia metalowe [puste],
skrzynki na narzędzia z metalu, skrzynki metalowe do celów ogrodniczych, skrzynki na listy metalowe, metalowe skrzynki z zamknięciami, metalowe skrzynki na listy, skrzynki na listy metalowe, skrzynki
narzędziowe z metalu, skrzynki metalowe na butelki, nieelektryczne
skrzynki kablowe metalowe, metalowe skrzynki pancerne, metalowe skrzynki pocztowe, metalowe skrzynki narzędziowe, metalowe
skrzynki, skrzynki ogniotrwałe, metalowe haczyki na lustra, metalowe haczyki na odzież, metalowe haczyki do zamykania bramek,
haczyki metalowe do wieszania odzieży, metalowe haczyki do wieszania garnków, haczyki metalowe do wieszaków na ubrania, haczyki
na kapelusze wykonane z metali nieszlachetnych, metalowe haczyki
i oczka do zamykania bram, haczyki z drutu, kosze metalowe, skrzynie z metalu, kosze z metali nieszlachetnych, 20 lustra [meble], lustra
łazienkowe, lustra ścienne, lustra [nieprzenośne], lustra z nadrukiem,
szkło srebrzone [lustra], lustra (srebrzone szkło), szafy z lustrami, szafki z lustrami, lustra z elektrycznym oświetleniem, lustra i lusterka stojące, toaletki z trzema lustrami, lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe [psyche], koszyki wiklinowe, koszyki dla
kotów, koszyki dla psów, koszyki piknikowe [nie wyposażone], podręczne koszyki na zakupy do użytku w supermarketach, nie z metalu, wieszaki na płaszcze [meble], wieszaki na kapelusze [meble], niemetalowe wieszaki do odzieży, wieszaki stojące do ubrań, wieszaki
na klucze [meble], wieszaki niemetalowe na węże, zapachowe wieszaki na ubrania, niemetalowe wieszaki do półek, wieszaki na części
garderoby, wieszaki stojące na ubrania, wieszaki do płaszczy, wieszaki na krawaty, wieszaki na kimono, wieszaki do ubrań, wieszaki
na ubrania, wieszaki na kapelusze, wieszaki na ubrania, nie z metalu, wieszaki i haczyki na ubrania, wolnostojące wieszaki na ręczniki
[meble], wieszaki na płaszcze [stojaki] niemetalowe, wieszaki na kapelusze [haki] niemetalowe, wieszaki do ubrań [meble], wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki na torby, niemetalowe, stojaki [wieszaki]
na siodła, metalowe wieszaki na kapelusze, wieszaki na rośliny, niemetalowe, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble]
i haczyki na ubrania, mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych, wieszaki na płaszcze [haczyki montowane na ścianie] niemetalowe, kosze drewniane,
kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze niemetalowe [inne niż
kosze na śmieci], drewniane skrzynie, skrzynie wykonane z drewna
do przechowywania, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste,
kosze ozdobne ze słomy, kosze z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], kosze ozdobne wykonane z drewna, kosze ozdobne
wykonane z wikliny, kosze z wikliny na kwiaty, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, wiszące kosze na kwiaty z materiałów niemetalowych, kosze na kompost z tworzyw sztucznych,
kosze bambusowe do celów przemysłowych, wyroby wikliniarskie,
figurki wykonane z cementu gipsowego, figurki drewniane, figury
drewniane, trofea drewniane, figurki z drewna, rzeźby drewniane,
posągi z drewna, rzeźby wykonane z drewna, ozdobne modele wykonane z drewna, modele samolotów [ozdoby] z drewna, ozdobne figurki akcji z drewna, modele wykonane z drewna [ozdoby], popiersia
z drewna, wyroby artystyczne wykonane z drewna, modele figurek
[ozdoby] z drewna, modele zwierząt [ozdoby] z drewna, modele pojazdów [ozdoby] z drewna, ozdobne statuetki, wykonane z drewna,
posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, modele
w zmniejszonej skali [ozdoby] z drewna, modele samochodów [ozdoby] zrobione z drewna, miniaturowe modele samochodów [ozdoby]
z drewna, przylepne ozdoby z drewna na ściany, ozdoby z drewna
na środek stołu, ozdobne rzeźby wykonane z drewna, ozdobne figurki wykonane z drewna, popiersia z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, inne niż biżuteria, 21 doniczki szklane, doniczki porcelanowe, doniczki okienne, doniczki do kwiatów, doniczki do roślin,
doniczki na kwiaty, plastikowe wieka na doniczki, osłony niepapie-
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rowe na doniczki, doniczki ozdobne z porcelany, gliniane doniczki,
uchwyty na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty
[spodki], osłony na doniczki nie z papieru, profitki [osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą stearyną] nie z metali
szlachetnych, profitki [osłonki wkładane na świecę w celu ochrony
przed skapującą stearyną] z metali szlachetnych, koszyki piknikowe,
koszyki do frytkownic, koszyki do pieczywa, koszyki druciane [przybory kuchenne], koszyki piknikowe z naczyniami, koszyki piknikowe
z wyposażeniem, piknikowe (koszyki-) z naczyniami, koszyki do gotowania na parze, koszyki na butelki, pokryte metalem szlachetnym, wieszaki-drzewka na kubki, stojaki, wieszaki na kubki, wieszaki do suszenia odzieży, wieszaki na ręczniki, wieszaki do ręczników
w kształcie pierścieni, wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], wieszaki-obręcze na ręczniki [wyposażenie łazienek], wieszaki
prętowe na ręczniki, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wieszaki-kółka, nie z metalu szlachetnego, wieszaki-kółka na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, kosze na kwiaty, kosze na rośliny, kosze na pranie,
kosze na chleb, kosze na śmieci, kosze na papier, kosze z tworzyw
sztucznych [kosze na śmieci], kosze na śmieci papierowe, metalowe
kosze na śmieci, kosze metalowe na śmieci, kosze do użytku domowego, podręczne kosze na śmieci papierowe, kosze z metali nieszlachetnych do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze na pranie do użytku domowego, kosze na śmieci do użytku
domowego, plastikowe wieka na doniczki, szklane karafki, donice
szklane, doniczki szklane, donice ceramiczne, ceramiczne skarbonki,
skarbonki – świnki z ceramiki, ozdobne donice ceramiczne, ozdoby
szklane, świeczniki szklane, kubki szklane, tabliczki szklane, rzeźby
szklane, figurki szklane, butle szklane, pudełka ceramiczne, ozdoby
ceramiczne, ceramiczne ozdoby, tabliczki ceramiczne, rzeźby ceramiczne, ceramiczne statuetki, figurki ceramiczne, pudełka z ceramiki,
ceramiczne dzieła sztuki, figurki wykonane z ceramiki, krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub
szkła, statuy z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, wyroby
artystyczne z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, popiersia
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła.

(111) 310521
(220) 2018 01 06
(210) 480877
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) CZOKAŁO JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE GAB, Stalowa Wola, PL.
(540) GAB
(540)

(531) 01.05.01, 18.01.16, 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, windy i podnośniki, widły dźwigowe, lemiesze do pługów śnieżnych, pługi śnieżne, platformy podnośnikowe, dźwigi budowlane, haki do dźwigów,
przedłużki do wideł, widły do palet, szufla hydrauliczna na widły,
szufla mechaniczna, wysięgnik, wysięgnik z hakiem na widły, osprzęt
do urządzeń do przenoszenia i transportu, osprzęt do wind i podnośników, osprzęt do pługów, osprzęt do dźwigów, osprzęt do wózków
widłowych i maszyn budowlanych, widły do wózków i maszyn budowlanych, 12 pojazdy i środki transportu, wózki widłowe, kontenery przechylne.
(111) 310522
(220) 2018 01 08
(210) 480885
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) FUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) FUNDAMENTAL GROUP
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 sprzedaż hurtowa i detaliczna powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń biurowych,
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powierzchni pomieszczeń przemysłowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu powierzchni pomieszczeń
mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń biurowych, powierzchni
pomieszczeń przemysłowych, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi budowlane
dotyczące infrastruktury drogowej, usługi budowlane dotyczące
infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne,
prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni
dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa wind,
usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, projektowanie
terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 310523
(220) 2018 01 09
(210) 480945
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) DIRECT HOME AND GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, zielony
(531) 29.01.03, 26.03.01, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 6 metalowe wieszaki na obrazy, wieszaki drabinowe
z metalu, metalowe wieszaki na odzież, metalowe wieszaki na rośliny,
metalowe wieszaki na torby, wieszaki na ręczniki z metalu, metalowe
wieszaki (stojaki) na odzież, wieszaki metalowe na węże ogrodowe,
wieszaki na kapelusze z metalu, wieszaki metalowe na ubrania, metalowe kołatki, kołatki do drzwi, kołatki metalowe do drzwi, skrzynki
do narzędzi z metalu [puste], metalowe tabliczki na skrzynki do listów, skrzynki na narzędzia metalowe [puste], skrzynki na narzędzia
z metalu, skrzynki metalowe do celów ogrodniczych, skrzynki na listy metalowe, metalowe skrzynki z zamknięciami, metalowe skrzynki
na listy, skrzynki narzędziowe z metalu, skrzynki metalowe na butelki, nieelektryczne skrzynki kablowe metalowe, metalowe skrzynki
pancerne, metalowe skrzynki pocztowe, metalowe skrzynki narzędziowe, metalowe skrzynki, skrzynki ogniotrwałe, metalowe haczyki
na lustra, metalowe haczyki na odzież, metalowe haczyki do zamykania bramek, haczyki metalowe do wieszania odzieży, metalowe
haczyki do wieszania garnków, haczyki metalowe do wieszaków
na ubrania, haczyki na kapelusze wykonane z metali nieszlachetnych,
metalowe haczyki i oczka do zamykania bram, haczyki z drutu, kosze
metalowe, skrzynie z metalu, kosze z metali nieszlachetnych, 20 lustra [meble], lustra łazienkowe, lustra ścienne, lustra [nieprzenośne],
lustra z nadrukiem, szkło srebrzone [lustra], lustra (srebrzone szkło),
szafy z lustrami, szafki z lustrami, lustra z elektrycznym oświetleniem,
lustra i lusterka stojące, toaletki z trzema lustrami, lustra o pełnej
długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe [psyche], koszyki
wiklinowe, koszyki dla kotów, koszyki dla psów, koszyki piknikowe
[nie wyposażone], podręczne koszyki na zakupy do użytku w supermarketach nie z metalu, wieszaki na płaszcze [meble], wieszaki
na kapelusze [meble], niemetalowe wieszaki do odzieży, wieszaki
stojące do ubrań, wieszaki na klucze [meble], wieszaki niemetalowe na węże, zapachowe wieszaki na ubrania, niemetalowe wieszaki
do półek, wieszaki na części garderoby, wieszaki stojące na ubrania,
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wieszaki do płaszczy, wieszaki na krawaty, wieszaki na kimono, wieszaki do ubrań, wieszaki na ubrania, wieszaki na kapelusze, wieszaki
na ubrania nie z metalu, wieszaki i haczyki na ubrania, wolnostojące
wieszaki na ręczniki [meble], wieszaki na płaszcze [stojaki] niemetalowe, wieszaki na kapelusze [haki] niemetalowe, wieszaki do ubrań
[meble], wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki na torby, niemetalowe, stojaki [wieszaki] na siodła, metalowe wieszaki na kapelusze, wieszaki na rośliny, niemetalowe, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, mocowane do ściany wieszaki
na narzędzia, stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych,
wieszaki na płaszcze [haczyki montowane na ścianie] niemetalowe,
kosze drewniane, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze niemetalowe [inne niż kosze na śmieci], drewniane skrzynie, skrzynie
wykonane z drewna do przechowywania, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, kosze ozdobne ze słomy, kosze z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], kosze ozdobne wykonane z drewna,
kosze ozdobne wykonane z wikliny, kosze z wikliny na kwiaty, kosze
do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, wiszące kosze
na kwiaty z materiałów niemetalowych, kosze na kompost z tworzyw
sztucznych, kosze bambusowe do celów przemysłowych, wyroby
wikliniarskie, figurki wykonane z cementu gipsowego, figurki drewniane, figury drewniane, trofea drewniane, figurki z drewna, rzeźby
drewniane, posągi z drewna, rzeźby wykonane z drewna, ozdobne
modele wykonane z drewna, modele samolotów [ozdoby] z drewna,
ozdobne figurki akcji z drewna, modele wykonane z drewna [ozdoby],
popiersia z drewna, wyroby artystyczne wykonane z drewna, modele figurek [ozdoby] z drewna, modele zwierząt [ozdoby] z drewna,
modele pojazdów [ozdoby] z drewna, ozdobne statuetki wykonane
z drewna, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z drewna, modele samochodów [ozdoby] zrobione z drewna, miniaturowe modele samochodów [ozdoby] z drewna, przylepne ozdoby z drewna na ściany, ozdoby z drewna na środek stołu, ozdobne rzeźby wykonane z drewna,
ozdobne figurki wykonane z drewna, popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych inne niż biżuteria, 21 doniczki szklane, doniczki porcelanowe, doniczki okienne, doniczki do kwiatów, doniczki do roślin, doniczki na kwiaty, plastikowe wieka na doniczki, osłony niepapierowe
na doniczki, doniczki ozdobne z porcelany, gliniane doniczki, uchwyty na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki],
osłony na doniczki nie z papieru, profitki [osłonki wkładane na świecę
w celu ochrony przed skapującą stearyną] nie z metali szlachetnych,
profitki [osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą
stearyną] z metali szlachetnych, koszyki piknikowe, koszyki do frytkownic, koszyki do pieczywa, koszyki druciane [przybory kuchenne],
koszyki piknikowe z naczyniami, koszyki piknikowe z wyposażeniem,
koszyki do gotowania na parze, koszyki na butelki, pokryte metalem
szlachetnym, wieszaki-drzewka na kubki, stojaki, wieszaki na kubki,
wieszaki do suszenia odzieży, wieszaki na ręczniki, wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], wieszaki-obręcze na ręczniki [wyposażenie łazienek],
wieszaki prętowe na ręczniki, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wieszaki-kółka, nie z metalu szlachetnego, wieszaki-kółka na ręczniki,
nie z metalu szlachetnego, kosze na kwiaty, kosze na rośliny, kosze
na pranie, kosze na chleb, kosze na śmieci, kosze na papier, kosze
z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], kosze na śmieci papierowe,
kosze metalowe na śmieci, kosze do użytku domowego, podręczne
kosze na śmieci papierowe, kosze z metali nieszlachetnych do użytku
domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze na pranie
do użytku domowego, kosze na śmieci do użytku domowego, plastikowe wieka na doniczki, szklane karafki, donice szklane, doniczki
szklane, donice ceramiczne, ceramiczne skarbonki, skarbonki-świnki
z ceramiki, ozdobne donice ceramiczne, ozdoby szklane, świeczniki
szklane, kubki szklane, tabliczki szklane, rzeźby szklane, figurki szklane, butle szklane, pudełka ceramiczne, ozdoby ceramiczne, tabliczki
ceramiczne, rzeźby ceramiczne, ceramiczne statuetki, figurki ceramiczne, pudełka z ceramiki, ceramiczne dzieła sztuki, figurki wykonane z ceramiki, krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuy z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, wyroby artystyczne z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła.
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(111) 310524
(220) 2014 04 07
(210) 427168
(151) 2018 06 07
(441) 2014 07 21
(732) FLUOROCHEMIKA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, PL.
(540) Nova Tears Lubricant Eye Drops
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, preparaty kosmetyczne, 5 detergenty do celów medycznych, odczynniki i preparaty do celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, leki do oczu w kroplach i w żelu, płyny
do przemywania oczu, odczynniki chemiczne do celów medycznych,
10 aerozole do celów medycznych, aparatura do celów medycznych,
aparaty i urządzenia medyczne, pojemniki do aplikowania leków,
rozpylacze do celów leczniczych.
(111) 310525
(220) 2014 10 07
(210) 434222
(151) 2018 05 19
(441) 2015 01 19
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) RETRO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
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taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej. przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywar-
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ki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy /
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu
i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja
informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych,
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty
czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi
agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą
elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym
w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów
sportowych, programów/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji
za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usłu-
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gi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej
i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu
do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji
przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie
łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez
sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające
dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu,
zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego,
organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym
publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/
słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie
wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania
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świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów
naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 310526
(220) 2015 09 21
(151) 2018 05 28
(441) 2015 12 21
(732) KINGRUNNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) R
(540)

(210) 447172
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(510), (511) 21 bidony, butelki, otwieracze do butelek, butelki chłodnicze, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, butelki na napoje dla podróżnych, wyroby z ceramiki dla gospodarstwa,
domowego, dzbanki, figurki z porcelany, ceramiki, glonu lub szkła,
filiżanki, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, karafki, kieliszki, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, kółka na serwetki, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kufle, kufle
do piwa, otwieracze do butelek, naczynia do picia, słomki do picia,
kufle do piwa, szklanki do napojów, dzieła sztuki z porcelany terakoty
i szkła.

(111) 310530
(220) 2015 12 30
(210) 450799
(151) 2018 06 04
(441) 2016 05 09
(732) RAUHUT KRZYSZTOF POLIGRAFIA-PROMOCJA-REKLAMA
STUDIO K2, Piła, PL.
(540) K2 print.pl
(540)
Kolor znaku: niebieski
(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 310527
(220) 2015 11 18
(210) 449376
(151) 2018 06 04
(441) 2016 02 29
(732) Vaše DEDRA s.r.o., Česká Skalice, CZ.
(540) POMPADOUR
(510), (511) 3 preparaty do wybielania, detergenty nie do stosowania w produkcji lub przemyśle, preparaty do czyszczenia, środki
do polerowania, środki odtłuszczające nie do stosowania w produkcji lub w przemyśle, preparaty ścierne, mydła, kosmetyki, szampony,
pianki do golenia, pianki pod prysznic, pianki do kąpieli, nielecznicze
pianki do stosowania przed goleniem, pianki do mycia ciała, pianki
do mycia skóry, pianki kosmetyczne, pasty do zębów, 5 podpaski
higieniczne, 35 usługi promocyjne, reklama, pomoc w zarządzaniu
w działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności
gospodarczej, usługi biurowe, usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej prowadzonej za pośrednictwem katalogu, Internetu, ogłoszeń
związanej z następującymi towarami: preparatami do wybielania,
detergentami nie do stosowania w produkcji lub przemyśle, preparatami do czyszczenia, środkami do polerowania, środkami odtłuszczającymi nie do stosowania w produkcji lub w przemyśle, preparatami
ściernymi, mydłami, kosmetykami, szamponami, piankami, mianowicie, piankami do golenia, piankami pod prysznic, piankami do kąpieli, nieleczniczymi piankami do stosowania przed goleniem, piankami
do mycia ciała, piankami do mycia skóry, piankami kosmetycznymi,
pastami do zębów, podpaskami higienicznymi.
(111) 310528
(220) 2015 12 30
(210) 450797
(151) 2018 06 04
(441) 2016 05 23
(732) RAUHUT KRZYSZTOF POLIGRAFIA-PROMOCJA-REKLAMA
STUDIO K2, Piła, PL.
(540) STUDIO K2
(510), (511) 21 bidony, butelki, otwieracze do butelek, butelki chłodnicze, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, butelki na napoje dla podróżnych, wyroby z ceramiki dla gospodarstwa,
domowego, dzbanki, figurki z porcelany, ceramiki, glonu lub szkła,
filiżanki, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, karafki, kieliszki, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, kółka na serwetki, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kufle, kufle
do piwa, otwieracze do butelek, naczynia do picia, słomki do picia,
kufle do piwa, szklanki do napojów, dzieła sztuki z porcelany terakoty
i szkła.
(111) 310529
(220) 2015 12 30
(210) 450798
(151) 2018 06 04
(441) 2016 04 11
(732) RAUHUT KRZYSZTOF POLIGRAFIA-PROMOCJA-REKLAMA
STUDIO K2, Piła, PL.
(540) K2 PRINT

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 21 bidony, butelki, otwieracze do butelek, butelki chłodnicze, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, butelki na napoje dla podróżnych, wyroby z ceramiki dla gospodarstwa,
domowego, dzbanki, figurki z porcelany, ceramiki, glonu lub szkła,
filiżanki, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, karafki, kieliszki, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, kółka na serwetki, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kufle, kufle
do piwa, otwieracze do butelek, naczynia do picia, słomki do picia,
kufle do piwa, szklanki do napojów, dzieła sztuki z porcelany terakoty
i szkła.
(111) 310531
(220) 2016 01 11
(210) 451150
(151) 2018 06 04
(441) 2016 04 11
(732) CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CAPITAL PARTNERS
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, w tym dotyczące marketingu, planowania działalności
gospodarczej, działalnością handlową, działalnością gospodarczą
firm zagranicznych, działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, w zakresie oceny przedsiębiorstw, agencja public relations,
agencje reklamowe, agencje informacji handlowej, analizy biznesowe rynków, danych badań rynkowych, ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, funkcjonowania firm, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów
i korzyści, analizy rynku, badania działalności gospodarczej i badania
rynkowe, analizy rynkowe, badania w zakresie public relations, w zakresie reklamy, w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe, biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, dotyczące organizowania działalności gospodarczej, zbywania firm, handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, w zakresie przejęć i fuzji
przedsiębiorstw, w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
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dotyczące reklamy, reklamy w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania marketingowego, marketingu i promocji, marketingu strategicznego, 36 agencje kredytowe, emisja bonów wartościowych,
administrowanie akcjami, finansami, funduszami i inwestycjami, rachunkami oszczędnościowymi, usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, analizy inwestycyjne, finansowe, finansowo-ekonomiczne,
inwestycji finansowych i badań w zakresie papierów wartościowych,
komputerowych informacji giełdowej, w zakresie inwestycji, doradztwo i analiza finansowa, doradcze usługi zarządzania finansowego,
dotyczące inwestycji kapitałowych, finansowych, dotyczących funduszy powierniczych, inwestycji, usługi konsultingu finansowego,
w sprawach papierów wartościowych, w zakresie zarządzania aktywami, usługi związane z zarządzaniem funduszami, maklerstwo,
usługi agencji maklerskiej, wyceny portfeli papierów wartościowych,
wyceny i analizy finansowe, wyceny firm w zakresie ocen kondycji
finansowych, wycena kapitału akcyjnego i aktywów [finansowa],
usługi związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, z dokonywaniem transakcji finansowych, z deponowaniem papierów
wartościowych, usługi zarządzania funduszami, w tym funduszami
powierniczymi na rzecz klientów prywatnych, usługi w zakresie zarządzania finansami, w zakresie zarządzania aktywami, w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi, w zakresie obligacji, w zakresie korporacyjnych
funduszy powierniczych, w zakresie kont inwestycyjnych, w zakresie
inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, inwestycyjne
funduszy typu private equity, inwestowania w fundusze hedgingowe, giełdy papierów wartościowych, pośrednictwo giełdowe, usługi
giełdowe, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, inwestycje kapitałowe, usługi związane z prowadzeniem maklerskich rachunków
papierów wartościowych, w tym w zakresie ustanawiania portfeli
papierów wartościowych, w zakresie ustanawiania funduszy powierniczych, w zakresie rynków transakcji terminowych, w zakresie
lokowania funduszy, prywatnego lokowania i inwestowania kapitału
wysokiego ryzyka, w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, usługi
w zakresie doradztwa inwestycyjnego, oceny ryzyka inwestycyjnego, w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka, oceny gwarancji finansowych, doradcze dotyczące bankowości, usługi
w zakresie badań finansowych i analiz finansowych, badań ekonomiczno-finansowych, usługa zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi bankowe i finansowe, usługi finansowania kapitałem
wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, firm powstających i rozwijających się.

(111) 310532
(220) 2016 02 22
(151) 2018 06 05
(441) 2016 05 23
(732) INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) INTERNITY
(540)

(210) 452554

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich-sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych wykończeniowych i wyposażenia wnętrz.
(111) 310533
(220) 2016 04 11
(210) 454672
(151) 2018 03 27
(441) 2016 10 10
(732) BRIGHT DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bright developments
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, badanie
finansowe, bankowość elektroniczna, obrót papierami wartościowymi, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi inwestycji kapitałowych, usługi inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, informacje inwestycyjne, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, biura wymiany walut, usługi konsultingowe i doradcze w kwestiach finansowych, pośrednictwo finansowe, wspieranie
finansowe osób fizycznych i instytucji, usługi w zakresie prowadzenia
działalności charytatywnej, usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne,
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szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, zarządzanie
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie usług dotyczących
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, najem nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, finansowanie
inwestycji budowlanych, finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, ocena i wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
biurowych, informacja o powyższych usługach, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena i obrót nieruchomościami,
ubezpieczenia, doradztwo w zakresie finansów i księgowości dla
przedsiębiorców, informacja o powyższych usługach, agencje nieruchomości, analizy w zakresie inwestycji, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, remontowe, instalacyjne, rozbiórkowe, usługi doradztwa
budowlanego, usługi odnawiania budynków, usługi murarskie, malarskie, dekarskie, montaże rusztowań, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, analizy, badania i doradztwo w zakresie stosowania i wdrażania innowacyjnych
technologii, usługi eksperckie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen,
opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym, ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych towarów i usług, projektowanie techniczne: budynków, budowli murowych, żelbetowych
i konstrukcji stalowych, projektowanie instalacji: cieplnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych, doradztwo
budowlane, ekspertyzy inżynieryjne: budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych, działalność w zakresie architektury
i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, usługi projektowe w zakresie budownictwa i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie
badań, ekspertyz, opinii i analiz w zakresie budownictwa, audyty
energetyczne, planowanie urbanistyczne.

(111) 310534
(220) 2016 04 25
(210) 455466
(151) 2018 04 26
(441) 2016 06 06
(732) SMART PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, PL.
(540) Diflos 60
(510), (511) 5 Preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów medycznych,
preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, substancje
odżywcze dla mikroorganizmów, preparaty bakteryjne do celów
medycznych lub weterynaryjnych..
(111) 310535
(220) 2016 11 17
(210) 464022
(151) 2018 04 27
(441) 2018 01 03
(732) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) hajs jest najs
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, opinii publicznej, badania
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, ekspertyzy, pomoc
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, prognozy ekonomiczne, wyceny handlowe, 36 ubezpieczenia i finanse,
usługi dotyczące spraw finansowych i monetarnych, usługi bankowe,
usługi kredytowe, kredyty krótkoterminowe, usługi związane z czekami podróżnymi i akredytywami, usługi w zakresie gromadzenia
środków finansowych i ich lokowania, wyceny fiskalne i finansowe,
41 organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, e-learning,
organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, zjazdów, także w formie telekonferencji, organizacja i prowadzenie oraz patronat nad imprezami edukacyjnymi, promocyjnymi,
kulturalnymi, sportowymi, rozrywkowymi, festiwalami, konkursami,
publikowanie materiałów szkoleniowych, skryptów, instrukcji, książek, opracowań, opinii, periodyków i wydawnictw aperiodycznych-także elektroniczne, w systemie on-line .
(111) 310536
(220) 2016 11 17
(210) 464024
(151) 2018 04 27
(441) 2018 01 03
(732) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) najs konto
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, opinii publicznej, badania
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, ekspertyzy, pomoc
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w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, prognozy ekonomiczne, wyceny handlowe, 36 ubezpieczenia i finanse,
usługi dotyczące spraw finansowych i monetarnych, usługi bankowe,
usługi kredytowe, kredyty krótkoterminowe, usługi związane z czekami podróżnymi i akredytywami, usługi w zakresie gromadzenia
środków finansowych i ich lokowania, wyceny fiskalne i finansowe,
41 organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, e-learning,
organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, zjazdów, także w formie telekonferencji, organizacja i prowadzenie oraz patronat nad imprezami edukacyjnymi, promocyjnymi,
kulturalnymi, sportowymi, rozrywkowymi, festiwalami, konkursami,
publikowanie materiałów szkoleniowych, skryptów, instrukcji, książek, opracowań, opinii, periodyków i wydawnictw aperiodycznych-także elektroniczne, w systemie on-line.

(111) 310537
(220) 2017 01 23
(210) 466504
(151) 2017 07 25
(441) 2017 03 27
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SINUSAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne z wyjątkiem
produktów farmaceutycznych lub weterynaryjnych stosowanych
miejscowo do nosa, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 310538
(220) 2017 02 27
(210) 468160
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) VIGA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych wszystkie w/w towary z wyłączeniem okulistycznych,
oftalmicznych i otorynolaryngologicznych preparatów farmaceutycznych.
(111) 310539
(220) 2017 03 03
(210) 468366
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 04
(732) DUDA-BARCIK ŁUKASZ PRAKTYKA LEKARSKA, Wrocław, PL.
(540) D KLINIKA DR DUDA
(540)

Kolor znaku: różowy, jasnofioletowy, fioletowy, jasnoniebieski,
niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.18, 26.13.25
(510), (511) 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44 usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych,
chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej.
(111) 310540
(220) 2017 03 31
(210) 469791
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) TRYTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, PL.
(540)
(540)

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 09.03.17
(510), (511) 6 metalowe końcówki do przewodów, metalowe końcówki do kabli, dławice metalowe, złączki metalowe do przewodów,
złączki metalowe do kabli, przepusty metalowe, metalowe elementy
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wyposażenia rozdzielnie, zaciski metalowe do kabli, zaciski metalowe rur, opaski metalowe do kabli, opaski metalowe do rur, uchwyty metalowe do kabli, uchwyty metalowe do kabli lub rur, metalowe elementy napinające, nakrętki napinające metalowe, metalowe
bransoletki identyfikacyjne, metalowe elementy złączne, metalowe
klamry do rur, metalowe paski do spinania kabli, ściągacze metalowe, metalowe zaciski spinające, zaciski zabezpieczające metalowe,
20 zaciski niemetalowe do kabli, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli i rur, opaski niemetalowe do kabli, opaski z tworzyw sztucznych
do kabli i rur, uchwyty niemetalowe do kabli, uchwyty z tworzyw
sztucznych do kabli lub rur, niemetalowe elementy napinające, nakrętki napinające niemetalowe, niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, niemetalowe elementy złączne, niemetalowe klamry do rur,
niemetalowe paski do spinania kabli, ściągacze niemetalowe, niemetalowe zaciski spinające, zaciski zabezpieczające niemetalowe,
niemetalowe rurki termokurczliwe, niemetalowe końcówki do przewodów, niemetalowe końcówki do kabli, dławice niemetalowe,
przepusty niemetalowe, złączki niemetalowe do przewodów, złączki
niemetalowe do kabli, izolacje niemetalowe, niemetalowe korytka
do przewodów, niemetalowe korytka do kabli, niemetalowe korytka
grzebieniowe, niemetalowe tabliczki opisowe, niemetalowe elementy wyposażenia rozdzielni.

(111) 310541
(220) 2017 04 09
(210) 470207
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) Trei Real Estate GmbH, Mülheim an der Ruhr, DE.
(540) Vendo Center
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania centrami handlowymi oraz w zakresie obsługi biznesowej centrów handlowych, usługi centrów handlowych, w zakresie usług handlu detalicznego w obszarach: żywności i używek, odzieży i artykułów
przemysłowych, zwłaszcza wyrobów chemicznych do celów gospodarczych, naukowych, fotograficznych, rolniczych, ogrodniczych i leśnych, żywic syntetycznych w stanie surowym, tworzyw sztucznych
w stanie surowym, nawozów, środków do gaszenia ognia, środków
do utwardzania i lutowania metali, wyrobów chemicznych do utrzymywania świeżości i konserwowania artykułów spożywczych, środków garbarskich, klejów do celów przemysłowych, farb, pokostów,
lakierów, środków antykorozyjnych, środków do konserwowania
drewna, środków barwiących, bejc, żywic naturalnych w stanie surowym, folii metalowych i metali w formie sproszkowanej dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, środków piorących i wybielających, środków do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczów
i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych,
środków do pielęgnacji ciała i urody, płynów do układania włosów,
środków do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów przemysłowych,
smarów, środków pochłaniających, nawilżających i wiążących kurz,
paliw (łącznie z paliwami silnikowymi), materiałów oświetleniowych,
świec i i knotów do oświetlenia, wyrobów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych, substancji
dietetycznych do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt, plastrów,
materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów,
wosków dentystycznych, środków odkażających, środków do zwalczania szkodników, fungicydów, herbicydów, metali nieszlachetnych
i ich stopów, materiałów budowlanych z metalu, budowli przenośnych z metalu, materiałów metalowych do budowy szyn, kabli i drutów metalowych (nie do celów elektrycznych), wyrobów ślusarskich
i drobnych wyrobów metalowych, rur metalowych, sejfów, wyrobów
metalowych, rud, maszyn i obrabiarek, silników (z wyjątkiem silników do pojazdów lądowych), mechanizmów sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanicznych
narzędzi rolniczych, inkubatorów do jaj, narzędzi i urządzeń sterowanych ręcznie, wyrobów nożowniczych, noży, widelców i łyżek, broni
siecznej i broni białej, przyrządów do golenia, urządzeń i przyrządów
naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
magnetycznych nośników danych, płyt do nagrywania, płyt CD
i DVD i innych cyfrowych nośników danych, automatów sprzedających i mechanizmów do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
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monety, kas sklepowych, maszyn liczących, urządzeń do przetwarzania danych, komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, oprogramowania komputerowego, urządzeń do gaszenia ognia, urządzeń i przyrządów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych
i weterynaryjnych, protez kończyn, oczu i zębów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacji
sanitarnych, pojazdów, urządzeń służących do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broni palnej, amunicji i pocisków, materiałów wybuchowych, fajerwerków, metali szlachetnych i ich stopów oraz wykonanych z nich lub pokrytych nimi wyrobów, wyrobów
jubilerskich, biżuterii, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, instrumentów
muzycznych, papieru, kartonu i towarów z nich wykonanych, druków, materiałów introligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, klejów do papieru i artykułów piśmienniczych lub do użytku
domowego, artykułów dla artystów, pędzli, maszyn do pisania i artykułów biurowych (za wyjątkiem mebli), materiałów szkoleniowych
i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatury), materiałów do owijania
i pakowania z tworzyw sztucznych, czcionek drukarskich, matryc
drukarskich, kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki i wyrobów
z nich wytworzonych, wyrobów z tworzyw sztucznych (półfabrykatów), materiałów wypełniających, uszczelniających i izolacyjnych,
przewodów giętkich (nie z metalu), skóry i imitacji skóry oraz towarów z nich wytworzonych, skór zwierzęcych i futer, toreb podróżnych
i torebek, parasoli i parasolek przeciwsłonecznych, lasek, biczy,
uprzęży i wyrobów rymarskich i siodlarskich, materiałów budowlanych (nie z metalu), rur (nie z metalu) do celów budowlanych, asfaltu,
smoły i bituminów, budowli przenośnych (nie z metalu), pomników
(nie z metalu), mebli, luster, ram do obrazów, wyrobów z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy perłowej, sepiolitu i ich zamienników lub
z tworzyw sztucznych, przyborów i pojemników do użytku w kuchni
i w gospodarstwie domowym, grzebieni i gąbek, szczotek i pędzli
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiałów do wytwarzania pędzli,
sprzętu do czyszczenia, waty szklanej, nieprzetworzonego lub częściowo przetworzonego szkła, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, lin,
sznurów, sieci, namiotów, brezentów, żagli, worków, materiałów
do wypełniania (z wyjątkiem kauczuku i tworzyw sztucznych), surowych włókien, przędzy i nici dla włókiennictwa, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, pościeli i nakryć stołowych, ubrań, obuwia, nakryć
głowy, koronek i haftów, wstążek i splotów, guzików, haftek i oczek,
szpilek i igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, wycieraczek, mat, linoleum i innych wykładzin, tapet (z wyjątkiem z materiałów tekstylnych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób
choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych,
konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych warzyw
i owoców, galaret i galaretek, konfitur, kompotów, jaj, mleka i produktów mlecznych, spożywczych olejów i tłuszczów, kawy, herbaty,
kakao, substytutów kawy, cukru, ryżu, tapioki, sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, lodów spożywczych, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia,
soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), przypraw, lodu, produktów
rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz ziaren, żywych zwierząt, świeżych owoców i warzyw, nasion, naturalnych roślin i kwiatów, karmy,
słodu, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów
bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do przygotowywania napojów, napojów
alkoholowych (z wyjątkiem piwa), tabaki, artykułów tytoniowych
i zapałek, usługi w zakresie gromadzenia wymienionych wyżej towarów i ich prezentacji dla celów reklamowych i handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów na rzecz osób trzecich w zakresie świadczenia usług, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także
za pośrednictwem Internetu, reklama, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
zapewniania platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowanie stanowisk handlowych, wynajmowanie i wydzierżawianie powierzchni reklamowych i wystawienniczych w centrach handlowych, usługi wsparcia sprzedaży w zakresie
nieruchomości oraz w zakresie zagospodarowania budynków przeznaczonych na cele komercyjne, w tym centrów handlowych i biurowych, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakre-
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sie
nieruchomości,
wycena
nieruchomości,
zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie budynkami, usługi w zakresie pośrednictwa, najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu do nieruchomości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczonych do co-workingu, sklepów detalicznych, centrów handlowych, sklepów
z artykułami spożywczymi, hurtowni, sklepów z artykułami budowlanymi, domów towarowych, sklepów z artykułami ogrodniczymi
i wyrobami żelaznymi, sklepów z artykułami sportowymi, pomieszczeń przeznaczonych pod działalność gospodarczą, centrów kongresowych i wystawienniczych, jak również do przynależnych do nich
pomieszczeń, usługi maklerskie w dziedzinie nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości, w tym usługi w zakresie najmu i dzierżawy
nieruchomości oraz w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie pobierania czynszu z najmu i dzierżawy, zarządzanie gruntami, organizacja finansowania pod projekty budowlane,
usługi w zakresie zawierania umów najmu i dzierżawy, u zarządzanie
budynkami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie lokalami mieszkalnymi.

(111) 310542
(220) 2017 04 18
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) WARYSZAK-PSUJ JUSTYNA, Lublin, PL.
(540) Fiore STUDIO FLORYSTYCZNE
(540)

(210) 470566

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.02
(510), (511) 31 rośliny, kwiaty, żywe kwiaty, świeże kwiaty, kwiaty
cięte, kwiaty naturalne, kwiaty suszone, bukiety z kwiatów żywych,
wieńce z kwiatów żywych, dekoracje z kwiatów żywych, dekoracje
z kwiatów suszonych,, 35 sprzedaż kwiatów, sprzedaż bukietów,
wieńców, dekoracji z kwiatów, 44 usługi florystyczne.
(111) 310543
(220) 2017 04 19
(210) 470650
(151) 2018 01 15
(441) 2017 08 16
(732) LEADERSHIP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sandomierz, PL.
(540) 12 pytań KISS PM
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki w formacie
cyfrowym do pobierania z Internetu, publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 16 książki, książki edukacyjne, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, karty, drukowane materiały edukacyjne, 41 organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, budowanie zespołu (edukacja),
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], edukacyjne usługi doradcze, kursy korespondencyjne, nauka na odległość,
kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów,
organizowanie warsztatów, organizowanie wykładów, prowadzenie
kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu,
szkolenia związane z karierą zawodową, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne
w zakresie zarządzania, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży,
usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych.
(111) 310544
(151) 2017 11 30

(220) 2017 04 19
(441) 2017 07 17

(210) 470670
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(732) IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) #KrolestwoSzpilek
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe,
opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-foliowe, druki, książki, publikacje, papierowe materiały: szkoleniowe, instruktażowe, reklamowe
i informacyjne, materiały piśmienne, ręczniki papierowe, chusteczki
i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki higieniczne, serwetki i podkładki papierowe, taśmy samoprzylepne
do celów biurowych, książki, przewodniki, mapy, plany, atlasy, publikacje papierowe, gazety, gazetki, czasopisma, magazyny, ulotki i foldery
reklamowe, druki, afisze, plakaty, broszury, chorągiewki i sztandary
papierowe, ulotki, prospekty, materiały drukowane, bilety, emblematy
z papieru lub kartonu, fotografie, reprodukcje graficzne, akwarele, grafiki, kalendarze, karty pocztowe, pocztówki, papeterie, koperty, naklejki, dyplomy, karty do gry, pieczęcie, stemple, materiały fotograficzne,
artykuły biurowe, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty
papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, papier i karton, 18 skóry zwierzęce, skóry
surowe, parasolki i parasole (duże), torby, torebki, torby sportowe, aktówki, teczki, plecaki, kuferki, portfele, portmonetki, wizytowniki, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, bigle do torebek, bigle do portmonetek, dyplomatki, etui, futerały, kosmetyczki,
kopertówki [małe torebki], podróżne torby na ubranie, przywieszki
do bagażu, torby na zakupy na kółkach, torby pamiątkowe, torby plażowe, worki, sakiewki, zestawy podróżne, pudełka ze skóry, pudełka
ze skóry lub ze skóry wtórnej, sztuczne futra, futra, wyroby futrzarskie,
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, getry dla
zwierząt, kagańce, kokardy dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, obroże dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], ubranka dla
zwierząt, smycze dla zwierząt, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, akcesoria na szyję, apaszki, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, czapki i czapeczki sportowe, krawaty, odzież sportowa,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, odzież dla małych dzieci, paski,
skarpetki I pończochy, szale, szaliki, wyroby pończosznicze, wyprawki
dziecięce [odzież], buty, czapki, rękawice, pidżamy, szlafroki, rajstopy,
pończochy, skarpetki, kostiumy i stroje kąpielowe, kapelusze, odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte w tej klasie, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, ozdobne artykuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów, peruki, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, ozdoby do ubrań, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], aplikacje z tkanin [pasmanteria], cekiny, koraliki do ozdabiania, falbanki koronkowe, koronkowe ozdoby, hafty, frędzle, girlandy
[hafty], koronki, wstążki, kokardy, tasiemki, 35 usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi w zakresie sprzedaży
w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy,
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, perfumy, kosmetyki,
urządzenia kosmetyczne, urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, zestawy do pielęgnacji rąk i stóp, środki czystości, tatuaże, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria okularowe,
łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe,
etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych,
obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego, breloki, biżuteria, wyroby jubilerskie,
zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, torby, torebki, aktówki,
teczki, etui, portfele, portmonetki, wizytowniki, paski, walizy i torby
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podróżne, parasolki, futra, futra (skóry), futra (odzież), odzież futrzana,
futrzane nakrycia głowy, artykuły pasmanteryjne, koronki, hafty,
wstążki i sploty, ozdobne artykuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka,
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów,
peruki, sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki
do odzieży, ozdoby do ubrań, aplikacje z tkanin [pasmanteria], cekiny,
koraliki do ozdabiania, falbanki koronkowe, koronkowe ozdoby, hafty,
frędzle, girlandy [hafty], koronki, wstążki, kokardy, tasiemki, meble, leżaki, artykuły meblowe i dekoracyjne wyposażenia wnętrz, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze, ręczniki, świeczki, publikacje elektroniczne, wydawnictwa multimedialne,
audiobooki, gry komputerowe, książki, albumy, artykuły piśmienne,
artykuły papiernicze, karty podarunkowe, gry, zabawki, artykuły sportowe, pamięci USB, pendrivy, sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony i sprzęt telekomunikacyjny, akcesoria telefoniczne, artykuły spożywcze, czekolady,
kawa, kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy,
salony mody oferujące usługi w zakresie sprzedaży odzieży, obuwia,
akcesoriów odzieżowych, biżuterii, zegarków, okularów, dodatków
do odzieży, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych,
pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży,
wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie
giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi aukcyjne, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen
w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi
przez Internet, organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane zamówienia towarów, zarządzanie w zakresie zamówień, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi zarządzania sprzedażą, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne, agencje informacyjne, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/
lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości
i danych, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe),
usługi agencji prasowej [komunikacja], telekomunikacja, nadawanie
programów telewizyjnych, radiowych oraz programów telezakupów,
przesyłanie sygnałów telewizyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych
i informacyjnych przez bezprzewodowe i/lub kablowe sieci cyfrowe
i analogowe, w trybie online i offline, w postaci interaktywnych elektronicznych usług medialnych oraz za pośrednictwem komputerów,
usługi agencji prasowych, transmisja dźwięku, obrazu i danych drogą
kablową, satelitarną, za pomocą sieci komputerowych, telefonu oraz
innych środków przekazu, prowadzenie portalu internetowego, portale komunikacyjne i informacyjne, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, obsługa oraz prowadzenie portali, forów internetowych,
transmisje internetowe, zapewnianie dostępu do aplikacji internetowych, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji oraz danych, głosu i obrazu na odległość, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych przez Internet,
przydzielanie i wynajmowanie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych
i Internetu, usługi komunikacji interaktywnej, łączność za pośrednictwem Internetu, dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego i trans-
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misji radiowej, usługi transmisyjne, dostęp do treści, stron internetowych i portali, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [isp],
przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, usługi portalu internetowego, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
lub Internetu, elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczna transmisja wiadomości, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, elektroniczne tablice ogłoszeń, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe,
przesyłanie informacji cyfrowych, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekonferencje wideo, udostępnianie forów online,
doradztwo w zakresie telekomunikacji, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, świadczenie usług w zakresie abonamentów telewizyjnych (telewizja płatna), w tym tzw. wideo na życzenie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
doradztwo w zakresie ww. usług.

(111) 310545
(220) 2017 04 21
(210) 470754
(151) 2018 04 18
(441) 2017 07 03
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) RETRO WSPOMNIENIA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki
kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki
danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne
kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii
bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy
komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do mon-
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tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo
z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji,
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania
programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy
ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami,
szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych,
programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych,
nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompute-
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rach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa
krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi
agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej,
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie
dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej
w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów
reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów
sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji
informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji,
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną
i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów
fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/
audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu,
radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez
radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie
łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras
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połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie
łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, ushigi dostarczania informacji on-line, usługi
zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, ushigi udostępniania krajowych i zagranicznych
serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie
transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony
naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony
przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów
zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja
filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów,
organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy,
publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi
w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii
komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych,
konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych
o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania
zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych
lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów
mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie
projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także
za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 310546
(151) 2018 02 01

(220) 2017 05 29
(441) 2017 09 18

(210) 472240
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(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NAGRODY GOSPODARCZE POLKIEGO RADIA S.A.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, usługi w zakresie organizowania pokazów w celach handlowych oraz w celach promocyjnych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji
z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, transmisje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez
stacje radiową oraz telewizyjną, 41 usługi w zakresie organizowania
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
nagrania, audycje, oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze,
usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie
tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi
w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznymi,
udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 310547
(220) 2017 05 29
(210) 472329
(151) 2018 04 03
(441) 2017 11 27
(732) HOLZWERKSTOFFE VERTRIEBSHOLDING AG, Stockerau, AT.
(540) DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe.
(111) 310548
(220) 2017 06 12
(210) 472855
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) OEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miłocin, PL.
(540) OEM SOLAR
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.12, 26.11.25
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(510), (511) 9 urządzenia do wytwarzania energii odnawialnej, 11 instalacje i systemy oświetleniowe, urządzenia do oświetlania, elektrycznie podgrzewane zbiorniki na gorącą wodę, 37 usługi związane
z instalacją i serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych, kolektorów
słonecznych, pomp ciepła, wkładów grzewczych, zbiorników i buforów, elektrycznie podgrzewanych zbiorników na gorąca wodę.

(111) 310549
(220) 2017 06 19
(210) 473073
(151) 2018 04 19
(441) 2017 08 28
(732) KANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin, PL.
(540) KANEX
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.03.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 mosiężne złączki, łączniki, kolanka, trójniki, pierścienie,
podejścia do baterii, mufy, przedłużki, nyple, redukcje, zaślepki, tuleje zaciskowe do rur miedzianych, nakrętki do rur miedzianych, kolana
gięte miedziane, płytki i śruby montażowe do podejścia do baterii,
śrubunki mosiężne, filtry siatkowe mosiężne, metalowe zaciski do rur,
metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe przewody centralnego ogrzewania, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne,
metalowe przewody wodociągowe, rurowe przewody metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, łuki metalowe do usztywniania
rur instalacyjnych, metalowe prowadnice, konstrukcje aluminiowe np.
szafki kablowe, szafki medyczne, szafy sterownicze, szafy serwerowe,
wyroby ze stali nierdzewnej, regały metalowe, 11 urządzenia, armatura, elementy i instalacje do rozprowadzania wody pitnej, do centralnego ogrzewania wodą jak rury z tworzyw sztucznych do centralnego
ogrzewania i instalacji wodnych, mieszacze z zaworami, szafki podtynkowe i natynkowe do obwodów grzejnych, osłonowe rury karbowane z uchwytami do mocowania, grzejniki wodne, kotły centralnego
ogrzewania, rozdzielacze, zawory mieszacze, odpowietrzniki, zawory
i głowice termostatyczne, zawory powrotne, zespolone, rozdzielające odcinające, kolektory centralnego ogrzewania, instalacje podłogowego ogrzewania pomieszczeń, osprzęt do instalacji ogrzewania
podłogowego, węzły kondygnacyjne wielolokalowe do podłączenia
z wewnętrznymi instalacjami zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz
centralnego ogrzewania, 17 rury elastyczne niemetalowe, giętkie przewody niemetalowe, połączenia rurowe niemetalowe, osłony do rur
niemetalowe plastikowe kolanka i nasadki na podejścia do grzejników, luki tworzywowe do usztywniania rur instalacyjnych, plastikowe
uchwyty i spinki do mocowania rur, 19 niemetalowe sztywne rury wodociągowe, niemetalowe rury sztywne stosowane w budownictwie,
rury z tworzyw sztucznych, kształtki rurowe niemetalowe, 20 plastikowe haki do rur z tworzyw sztucznych, zawory odcinające, stojaki
ekspozycyjne, 35 usługi prowadzenia sprzedaży rur, kształtek z tworzyw sztucznych, urządzeń, armatury, elementów i instalacji do rozprowadzania wody pitnej, do centralnego ogrzewania wodą, paneli
do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, instalacji podłogowego ogrzewania pomieszczeń, osprzętu do instalacji ogrzewania podłogowego, konstrukcji aluminiowych, szafek metalowych, wózków
transportowych, wyposażenia zaplecza gastronomicznego, elementów urządzeń przemysłowych, wyrobów ze stali nierdzewnej, węzłów
kondygnacyjnych wielolokalowych do podłączenia z wewnętrznymi
instalacjami zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, usługi prowadzenia sprzedaży w systemie tele-zakupów rur,
kształtek z tworzyw sztucznych, urządzeń, armatury, elementów i instalacji do rozprowadzania wody pitnej, do centralnego ogrzewania
wodą, paneli do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, instalacji
podłogowego ogrzewania pomieszczeń, osprzętu do instalacji ogrzewania podłogowego, konstrukcji aluminiowych, szafek metalowych,
wózków transportowych, wyposażenia zaplecza gastronomicznego,
elementów urządzeń przemysłowych, wyrobów ze stali nierdzewnej,
usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej
rur, kształtek z tworzyw sztucznych urządzeń, armatury, elementów
i instalacji do rozprowadzania wody pitnej, do centralnego ogrzewania
wodą, paneli do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, instalacji
podłogowego ogrzewania pomieszczeń, osprzętu do instalacji ogrzewania podłogowego, konstrukcji aluminiowych, szafek metalowych,
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wózków transportowych, wyposażenia zaplecza gastronomicznego,
elementów urządzeń przemysłowych, wyrobów ze stali nierdzewnej.

(111) 310550
(220) 2017 06 24
(210) 473332
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 05
(732) GOODBABY CHILD PRODUCTS., LTD, Kunshan, CN.
(540) Goodbaby
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 stoliki laboratoryjne, tablice świetlne, 10 rolatory,
11 wentylatory do użytku osobistego nieelektryczne, 12 wózki dziecięce, wózki meblowe, wózki dla niemowląt, fotele samochodowe
dla dzieci, pokrycia na wózki dziecięce, rowery trójkołowe, pojazdy
elektryczne, motocykle, wózki bagażowe, wózki podróżne dla dzieci,
opony dla pojazdów, pompki do rowerów, fotele bezpieczeństwa dla
dzieci i niemowląt do pojazdów do transportu lądowego, powietrznego i wodnego oraz części do nich, wózki inwalidzkie nie napędzane mechanicznie, przyczepy i półprzyczepy, 20 chodziki dla dzieci,
wysokie krzesła dla dzieci, bujane fotele dla dzieci, poduszki, jaśki,
kojce dla niemowląt, łóżeczka dla dzieci, materace do łóżeczek, złącza meblowe niemetalowe, meble dziecięce i skrzynie meblowe, barierki do łóżek, komody, szafki na książki, skrzynie na odzież, meble,
szezlongi, fotele, fotele fryzjerskie, biurka, stoły, stoły garderobiane
z trzema lustrami, stoły do jadalni, stoły do masażu, toaletki, sofy,
szafki na akta, szafki na buty, szafki na lekarstwa, szafki na herbatę,
stojaki na kapelusze, kredensy, półki na książki, stojaki do wystawiania gazet, wieszaki na odzież, stojaki na parasole, skrzynie na odzież,
lustra (srebrzone szkło), ramy do obrazów, bambusowe zaciski na kable, zamki inne niż elektryczne-niemetalowe, dekoracje z tworzywa
sztucznego do środków spożywczych, budy dla zwierząt domowych, dzieła sztuki z drewna, wosku, zapraw murarskich lub tworzyw
sztucznych, 21 kosze na śmieci z drewna lub tworzyw sztucznych,
piekarnicze kosze do chleba, słomki do napojów.
(111) 310551
(220) 2017 06 29
(210) 473489
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SIEDLISKO 518 WZGÓRZA DYLEWSKIE
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.07.07
(510), (511) 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe,
opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-foliowe, druki, książki, publikacje, papierowe materiały: szkoleniowe, instruktażowe, reklamowe
i informacyjne, materiały piśmienne, ręczniki papierowe, chusteczki
i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki higieniczne, serwetki i podkładki papierowe, taśmy samoprzylepne
do celów biurowych, książki, przewodniki, mapy, plany, atlasy, publikacje papierowe, gazety, gazetki, czasopisma, magazyny, ulotki i foldery
reklamowe, druki, afisze, plakaty, broszury, chorągiewki i sztandary
papierowe, ulotki, prospekty, materiały drukowane, bilety, emblematy
z papieru lub kartonu, fotografie, reprodukcje graficzne, akwarele, grafiki, kalendarze, karty pocztowe, pocztówki, papeterie, koperty, naklejki, dyplomy, pieczęcie, stemple, materiały fotograficzne, artykuły biurowe, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, ma-
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teriały drukowane, papier i karton, 18 skóry zwierzęce, skóry surowe,
parasolki i parasole (duże), torby, torebki: torby sportowe, aktówki,
teczki, plecaki, kuferki, portfele, portmonetki, wizytowniki, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, bigle do torebek, bigle do portmonetek, dyplomatki, etui, futerały, kosmetyczki, kopertówki [małe torebki], podróżne torby na ubranie, przywieszki do bagażu, torby na zakupy na kółkach, torby pamiątkowe, torby plażowe,
worki, sakiewki, zestawy podróżne, pudełka ze skóry, pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, sztuczne futra, futra, wyroby futrzarskie, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, getry dla zwierząt,
kagańce, kokardy dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, obroże
dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, akcesoria na szyję,
apaszki, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna termoaktywna,
czapki i czapeczki sportowe, krawaty, odzież sportowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, odzież dla małych dzieci, paski, skarpetki
i pończochy, szale, szaliki, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce
[odzież], buty, czapki, rękawice, pidżamy, szlafroki, rajstopy, pończochy, skarpetki, kostiumy i stroje kąpielowe, kapelusze, odzież damska,
odzież męska: odzież dziecięca, części i akcesoria do wymienionych
towarów, zawarte w tej klasie, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty,
ozdobne artykuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka, sztuczne owoce,
warzywa i kwiaty, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów, peruki, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, ozdoby do ubrań, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], aplikacje z tkanin [pasmanteria], cekiny, koraliki do ozdabiania, falbanki koronkowe, koronkowe ozdoby, hafty, frędzle, girlandy
[hafty], koronki, wstążki, kokardy, tasiemki, 35 usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi w zakresie sprzedaży
w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy,
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, perfumy, kosmetyki,
urządzenia kosmetyczne, urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, zestawy do pielęgnacji rąk i stóp, środki czystości, tatuaże, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria okularowe,
łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe,
etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych,
obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego, breloki, biżuteria, wyroby jubilerskie,
zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, torby, torebki, aktówki,
teczki, etui, portfele, portmonetki, wizytowniki, paski, walizy i torby
podróżne, parasolki, futra, futra (skóry), futra (odzież), odzież futrzana,
futrzane nakrycia głowy, artykuły pasmanteryjne, koronki, hafty,
wstążki i sploty, ozdobne artykuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka,
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów,
peruki, sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki
do odzieży, ozdoby do ubrań, aplikacje z tkanin [pasmanteria], cekiny,
koraliki do ozdabiania, falbanki koronkowe, koronkowe ozdoby, hafty,
frędzle, girlandy [hafty], koronki, wstążki, kokardy, tasiemki, meble, leżaki, artykuły meblowe i dekoracyjne wyposażenia wnętrz, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze, ręczniki, świeczki, publikacje elektroniczne, wydawnictwa multimedialne,
audiobooki, gry komputerowe, książki, albumy, artykuły piśmienne,
artykuły papiernicze, karty podarunkowe, gry, zabawki, artykuły sportowe, pamięci USB, pendrivy, sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony i sprzęt telekomunikacyjny, akcesoria telefoniczne, artykuły spożywcze, czekolady,
kawa, kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy,
salony mody oferujące usługi w zakresie sprzedaży odzieży, obuwia,
akcesoriów odzieżowych, biżuterii, zegarków, okularów, dodatków
do odzieży, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych,
pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży,
wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie
giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stano-
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wisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej: zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi aukcyjne, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen
w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi
przez Internet, organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane zamówienia towarów, zarządzanie w zakresie zamówień, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi zarządzania sprzedażą, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne, agencje informacyjne, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/
lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości
i danych, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe),
usługi agencji prasowej [komunikacja], telekomunikacja, nadawanie
programów telewizyjnych, radiowych oraz programów telezakupów,
przesyłanie sygnałów telewizyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych
i informacyjnych przez bezprzewodowe i/lub kablowe sieci cyfrowe
i analogowe, w trybie online i offline, w postaci interaktywnych elektronicznych usług medialnych oraz za pośrednictwem komputerów,
usługi agencji prasowych, transmisja dźwięku, obrazu i danych drogą
kablową, satelitarną, za pomocą sieci komputerowych, telefonu oraz
innych środków przekazu, prowadzenie portalu internetowego, portale komunikacyjne i informacyjne, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, obsługa oraz prowadzenie portali, forów internetowych,
transmisje internetowe, zapewnianie dostępu do aplikacji internetowych, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji oraz danych, głosu i obrazu na odległość, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych przez Internet,
przydzielanie i wynajmowanie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych
i Internetu, usługi komunikacji interaktywnej, łączność za pośrednictwem Internetu, dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego i transmisji radiowej, usługi transmisyjne, dostęp do treści, stron internetowych i portali, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [isp],
przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, usługi portalu internetowego, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
lub Internetu, elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczna transmisja wiadomości, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, elektroniczne tablice ogłoszeń, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe,
przesyłanie informacji cyfrowych, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekonferencje wideo, udostępnianie forów online,
doradztwo w zakresie telekomunikacji, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, świadczenie usług w zakresie abonamentów telewizyjnych (telewizja płatna), w tym tzw. wideo na życzenie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
doradztwo w zakresie ww. usług, 43 tymczasowe zakwaterowanie,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne: usługi hotelowe: hotele, motele, pensjonaty, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, bary, cukiernie, usługi cateringowe, przygotowywanie dań (żywność, napoje) na zamówienie oraz
ich dostawa, organizacja przyjęć, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wypożyczanie mebli,
bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 310552
(220) 2007 07 27 K
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 22
(732) IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen, DE.
(540) BUSCOFEM
(540)
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(210) 473814

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i higieniczne.
(111) 310553
(220) 2017 07 10
(210) 473917
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) STOWARZYSZENIE KREATYWNA POLSKA, Warszawa, PL.
(540) KREATYWNA POLSKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 35 patronaty nad wydarzeniami kulturalnymi jako
usługi marketingowe, prowadzenie strony internetowej w zakresie:
udostępniania informacji o działalności gospodarczej, dostarczania
informacji marketingowych, udostępniania informacji z zakresu działalności gospodarczej, promowania działalności gospodarczej, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 działalność kulturalna,
organizacja szkoleń, konferencji, środowiskowych, imprez integracyjnych, wydawanie katalogów, biuletynów, ulotek informacyjnych,
publikacje materiałów prasowych.
(111) 310554
(220) 2017 07 13
(210) 474089
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) Compagnie Générale des Etablissements Michelin,
Clermont-Ferrand, FR.
(540) AIRSTOP
(510), (511) 12 opony pneumatyczne do kół pojazdów, dętki
do opon pneumatycznych, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienice do pojazdów gąsienicowych.
(111) 310555
(220) 2017 07 14
(210) 474141
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) PIEKARNIE LUBASZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA WYPIEKÓW PROSTO Z PIEKARNI L. W WARSZAWIE
OD 1945 ROKU Lubaszka. PIOTR LUBASZKA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, beżowy
(531) 25.01.15, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 29 flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy mięsne
i rybne, krokiety, ryby, owoce morza, mięso, potrawy z mięsa, placki
ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryjne, hamburgery, hot-dogi,
dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki
ziemniaczane, dżemy, grzyby konserwowane, przetwory warzywne,
przetwory mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce i warzywa
konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne, konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania gotowe do spoży-
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cia z mięs i ryb, 30 ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, ciasta, gofry, ciastka,
kanapki, lody, makarony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki,
paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti,
pizze, wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody,
sorbety, pierniki, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe,
preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, dania
gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów
spożywczych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie badania
rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień
branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych
do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja
personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania
rynku, 41 doradztwo zawodowe w zakresie piekarnictwa, gastronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepisów kulinarnych dla
celów szkoleniowych lub rozrywkowych, organizowanie imprez powiązanych z pokazami pieczenia, gotowania, podawania do stołu,
organizowanie klubów zainteresowań gastronomią, piekarnictwem,
organizowanie i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych
dotyczących prawidłowego żywienia, przygotowywania posiłków,
przepisów kulinarnych, sztuki podawania do stołu, organizowanie
konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym dotyczącej
tematyki żywienia, piekarnictwa, gastronomii, publikowanie tekstów
innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych oraz
książek i periodyków w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci
informatycznych Internetu, 42 projektowania odzieży dla potrzeb zakładów gastronomicznych i firm produkujących żywność, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform informacyjnych o charakterze branżowym, dotyczących tematyki piekarnictwa, gastronomii,
przepisów kulinarnych, sztuki przyrządzania posiłków i podawania
do stołu, testowanie artykułów spożywczych, projektowanie wystroju
wnętrz pomieszczeń gastronomicznych, 43 opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, usługi gastronomiczne,
hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, domy wczasowe, domy turystyczne, przygotowywanie dań na zamówienie oraz
dostawa potraw na zamówienie, catering.

(111) 310556
(220) 2017 07 14
(210) 474143
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) PIEKARNIE LUBASZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PROSTO Z PIEKARNI W WARSZAWIE L. OD 1945 ROKU
GALERIA WYPIEKÓW Lubaszka. PIOTR LUBASZKA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 29 flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, ryby, owoce morza, mięso, potrawy z mięsa,
placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryjne, hamburgery, hot-dogi, dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane,
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chrupki ziemniaczane, dżemy, grzyby konserwowane, przetwory
warzywne, przetwory mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne,
drób, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce
i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne,
konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania gotowe do spożycia z mięs i ryb, 30 ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, ciasta, gofry, ciastka, kanapki, lody, makarony, produkty mączne, mięso
w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, pizze, wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki
owocowe, herbatniki, lody, sorbety, pierniki, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie
mąki, mrożone pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki,
mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień branży spożywczej
i gastronomicznej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze
handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz danych,
systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży,
dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja
personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania
rynku, 41 doradztwo zawodowe w zakresie piekarnictwa, gastronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepisów kulinarnych
dla celów szkoleniowych lub rozrywkowych, organizowanie imprez
powiązanych z pokazami pieczenia, gotowania, podawania do stołu,
organizowanie klubów zainteresowań gastronomią, piekarnictwem,
organizowanie i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych
dotyczących prawidłowego żywienia, przygotowywania posiłków,
przepisów kulinarnych, sztuki podawania do stołu, organizowanie
konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym dotyczącej
tematyki żywienia, piekarnictwa, gastronomii, publikowanie tekstów
innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych
oraz książek i periodyków w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci informatycznych Internetu, 42 projektowania odzieży dla
potrzeb zakładów gastronomicznych i firm produkujących żywność,
projektowanie i prowadzenie komputerowych platform informacyjnych o charakterze branżowym, dotyczących tematyki piekarnictwa,
gastronomii, przepisów kulinarnych, sztuki przyrządzania posiłków
i podawania do stołu, testowanie artykułów spożywczych, projektowanie wystroju wnętrz pomieszczeń gastronomicznych, 43 opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, usługi
gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy,
stołówki, domy wczasowe, domy turystyczne, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.

(111) 310557
(220) 2017 07 19
(210) 474358
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tu nie boli septodont
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 02.09.10, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
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(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie: konferencji, konkursów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, wykładów,
zjazdów edukacyjnych.

(111) 310558
(220) 2017 07 24
(210) 474499
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 28
(732) SORDYL KRZYSZTOF KRISS-MAL, Andrychów, PL.
(540) KRZYSZTOF SORDYL KRISS-MAL
(510), (511) 39 dostarczanie poczty i usługi kurierskie.
(111) 310559
(220) 2017 07 24
(210) 474518
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda HYDRA CARE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
kosmetyki nawilżające.
(111) 310560
(220) 2017 08 02
(210) 474879
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) KRASNODĘBSKI JAN AINT, Warszawa, PL.
(540) AINT
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, berety, bielizna, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, boty, bryczesy, buty, buty sportowe, chusty, cylindry, czapki [nakrycia głowy],
czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], drewniaki, dżerseje, dzianina, espadryle, etole, fartuchy, fulary, futra, garnitury, getry, gorsety,
halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kaptury, kombinezony,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna, krawaty,
kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy,
liberie, majtki, majtki dziecięce, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki, mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nauszniki
[odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, peleryny pelisy, piżamy, płaszcze kąpielowe, podwiązki, polo koszulki, półbuty,
poncza, pończochy, potniki, prochowce, rajtuzy, rękawiczki [odzież],
sandały, sari, skarpetki, slipy, spódnice, spódnicospodenki, spodnie,
staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szarfy,
szelki, szlafroki, t-shirty, trykoty, turbany, woalki, wyprawka dziecięca,
wyroby pończosznicze, żakiety pikowane, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować: odzież, obuwie i nakrycia głowy, organizowanie wystaw imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody
w celach handlowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz sprzedaż
przez Internet odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi marketingowe,
reklama, promocja w sieci Internet, doradztwo w zakresie organizowania sprzedaży poprzez sieć Internetu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie administrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badanie rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, informacje statystyczne w dziedzinie handlu i działalności gospodarczej, sortowanie danych w bazach komputerowych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami,
udostępnianie baz danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, wybór i rezerwacja słów wyszukiwanych do wyszukiwarek
internetowych (usługi reklamowe), sporządzanie statystyk odwiedzin
stron internetowych, udostępnianie informacji o statystykach odwiedzin stron internetowych przygotowanych przez osoby trzecie.
(111) 310561
(220) 2017 08 08
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 20
(732) BILEWICZ ANDRZEJ, Michałowice, PL.
(540) RADION Antyradiator

(210) 475153
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(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym, biostymulator zwiększający odporność żywych
komórek na promienieowanie elektromagnetyczne, nie do celów
medycznych, odpromiennik niwelujący negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego na żywy organizm, nie do celów
medycznych .
(111) 310562
(220) 2017 08 11
(210) 475313
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) KOTWICA PAWEŁ, Augustów, PL.
(540) AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA PODPIWEK AUGUSTOWSKI
NA MIODZIE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 26.04.09, 26.11.13, 26.04.09, 25.05.05, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.13, 25.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, piwo i produkty piwowarskie, preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
preparaty do produkcji napojów alkoholowych.
(111) 310563
(220) 2017 08 23
(210) 475618
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 22
(732) Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., Ltd.,
Hangzhou, CN.
(540)
(540)

(531)
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, kawa, mąka sojowa, wyroby
cukiernicze, cukier, herbata, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
chleb, skrobia do celów spożywczych, ciastka, 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, reklama, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi agencji importowo-eksportowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 310564
(220) 2017 08 24
(210) 475663
(151) 2018 05 29
(441) 2018 01 22
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VIANA
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty jako przybory toaletowe, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, Inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
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do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kleje do celów
kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kleje
do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmetyki: kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier
do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat
odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki
toaletowe, ołówki do brwi, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej
lub dezodoryzacji, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny Intymnej lub do celów dezodorujących
jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do prostowania włosów, preparaty do samoopalania jako kosmetyki,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, przeciwpotowe mydła, puder
do twarzy, saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, suche szampony, szampony, talk kosmetyczny, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, żele do wybielania zębów, zestawy kosmetyków, zmywacze
do paznokci, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, mydła antybakteryjne, mydła
dezynfekujące, podpaski higieniczne, tampony, taśmy do podpasek,
16 papierowe chusteczki do nosa, chusteczki papierowe do usuwania
makijażu, papier higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe, 21 gąbki
do makijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki jako kompakty, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puszki do pudru,
rozpylacze do perfum, rozpylacze zapachowe, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szpatułki kosmetyczne.

(111) 310565
(220) 2017 10 02
(210) 477125
(151) 2018 06 22
(441) 2018 02 05
(732) MILEJSKA MAGDALENA ODWZOROWANIE, Kraków, PL.;
KUROWSKA-LOEDL KATARZYNA, Kraków, PL.
(540) FRØPT
(510), (511) 20 fronty szuflad, fronty do szaf i szafek.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 310566
(220) 2018 02 06
(210) 482043
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR TFI
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.24
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, analiza kosztów, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo handlowe],
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pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, analiza rynku, badania rynku,
rynkowe badania, statystyczne zestawienia, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie finansami, informacje finansowe, doradztwo finansowe, operacje
finansowe, usługi finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
usługi funduszy zabezpieczających, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, inwestycje kapitałowe, operacje walutowe, transakcje finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości].

(111) 310567
(220) 2017 08 24
(210) 475658
(151) 2018 05 29
(441) 2018 01 22
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SIELANKA
(510), (511) 30 batony zbożowe, preparaty usztywniające do bitej
śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki,
ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, herbata, herbata
mrożona, herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, lukier do ciast,
lukier lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja dla cukiernictwa, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki jako
słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty
na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pomadki jako cukierki, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, sosy owocowe, tarty z owocami, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 310568
(220) 2017 08 24
(210) 475668
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 22
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NA WYPASIE
(510), (511) 30 batony zbożowe, chałwa, ciasto w proszku, drożdże,
dulce de leche jako kajmak, karmelki jako cukierki, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pomadki jako cukierki, pralinki, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe.
(111) 310569
(220) 2017 08 25
(210) 475769
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) STOWARZYSZENIE OCHOTNICZEGO RATOWNICTWA
PODWODNEGO SORP, Warszawa, PL.
(540) SORP
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, biały, czerwony
(531) 01.15.24, 02.01.01, 18.03.14, 26.01.01, 26.02.07, 02.01.14,
27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 39 świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego w zakresie prowadzenia akcji poszukiwania osób zaginionych
w akwenach wodnych, podwodne usługi ratownicze, 41 usługi w zakresie sportu i rekreacji związanej ze środowiskiem wodnym i ratownictwem, szkolenia z ratownictwa.

(111) 310570
(220) 2017 09 14
(210) 476441
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU-NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY
Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU, Nowy Sącz, PL.
(540) CloudA UCZELNIA W CHMURZE
(540)

Kolor znaku: zielony, różowy, biały, granatowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 42 projektowanie systemów komputerowych.
(111) 310571
(220) 2017 09 18
(210) 476569
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) Y4D
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych, reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, edukacyjna
i szkoleniowa, organizowanie i prowadzenie konferencji, konkursów,
seminariów, pokazów, wystaw, działalność artystyczna, rozrywkowa
oraz wszelkie formy publicznych występów i prezentacji o charakterze artystycznym i rozrywkowym.
(111) 310572
(220) 2017 09 18
(210) 476629
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) TOMASZ MISZCZAK TABLEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) NUFORM
(510), (511) 8 sztućce stanowiące akcesoria barowe, restauracyjne
i gastronomiczne w szczególności takie jak: noże, widelce i łyżki,
21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne stanowiące akcesoria
barowe, restauracyjne i gastronomiczne w szczególności takie jak:
szklanki, kieliszki, naczynia do picia, talerze, platery, miski, filiżanki,
kubki.
(111) 310573
(220) 2017 09 26
(210) 476880
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) PAKUŁA MAŁGORZATA, PAŚKO PAWEŁ GRUPA 2MP SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów, PL.
(540) gllaser
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 folie ochronne na wyświetlacze urządzeń elektronicznych tj. telefonów, smartphonów, urządzeń GPS, tabletów, laptopów,
monitorów, aparatów fotograficznych, kamer, czytników przemysłowych, wag fiskalnych, terminali płatniczych oraz innych urządzeń
z wyświetlaczami, wymagającymi ochrony przed zarysowaniem,
stłuczeniem, przetarciem, czy zniszczeniem, jest to folia PET.

Nr 9/2018

(111) 310574
(220) 2017 09 29
(210) 477041
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) S ZAREJESTROWANY PRODUKT
(540)

Kolor znaku: ciemnogranatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.07
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, druków, próbek, 41 edukacja, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 310575
(220) 2017 09 29
(210) 477042
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Sf POTWIERDZONY STANDARD FARMACEUTYCZNY
(540)

Kolor znaku: ciemnogranatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.07
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, druków, próbek, 41 edukacja, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 310576
(220) 2017 10 02
(151) 2018 06 08
(441) 2018 01 22
(732) BORTKIEWICZ WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 477157

(531) 02.01.01, 02.01.30, 03.06.06, 05.01.08, 05.01.10, 05.11.15,
25.03.25, 07.15.08
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 310577
(220) 2017 10 05
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) Jaguar Land Rover Limited, Coventry, GB.
(540) JAGUAR
(540)

(210) 477324

(531) 03.01.04, 03.01.21, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 pojazdy, pojazdy silnikowe, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu i/lub w wodzie, lądowe pojazdy
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mechaniczne, pojazdy do użytku na lądzie, samochody terenowe,
pojazdy terenowe (wszędołazy), bezzałogowe pojazdy mechaniczne, autonomiczne pojazdy mechaniczne, samochody wyścigowe,
odnowione pojazdy klasyczne, pojazdy sprzedawane w formie zestawu, pojazdy handlowe, pojazdy elektryczne, pojazdy hybrydowe, pojazdy wojskowe, pojazdy stosowane przez służby ratunkowe,
służby poszukiwawcze i ratownicze, systemy przeniesienia napędu
do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, napędy (motory) do pojazdów lądowych, silniki do motocykli, motory (napędy)
do motocykli, silniki do rowerów, motory (napędy) do rowerów, silniki do samochodów wyścigowych, przyczepy [pojazdy], podłokietniki do siedzeń pojazdów, torby bagażowe specjalnie dopasowane
do bagażników pojazdów, siatki i tace z przegródkami specjalnie dopasowane do wnętrz samochodów, zagłówki do siedzeń pojazdów,
pokrowce na zagłówki do siedzeń pojazdów, ochronne i ozdobne
osłony (pokrowce) na lusterka boczne, pokrowce na siedzenia samochodów, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce na pojazdy, koła pojazdów, koła z metali lekkich, kołpaki do kół,
obręcze do kół, koła zapasowe, zaślepki piast do kół pojazdów, kołpaki, osłony do kół, koła zębate łańcuchowe, spojlery do pojazdów,
siedzenia do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, pasy i uprzęże bezpieczeństwa do pojazdów, sygnalizatory awaryjne [dźwiękowe] do pojazdów, poduszki
powietrzne dla pasażerów, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe,
zabezpieczające i bezpieczeństwa do pojazdów, osłony chłodnic pojazdów, panele ozdobne do nadwozi samochodowych, drzwi do pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, szkło okienne
do szyb i szyb przednich do pojazdów, okna dachowe do pojazdów,
świetliki do pojazdów, zderzaki do pojazdów, konsole centralne (deski rozdzielcze) pojazdów sprzedawane jako część pojazdów i zawierające interfejsy elektroniczne, rowery, trycykle, części, elementy
i akcesoria do rowerów, elektryczne deskorolki, skutery [pojazdy],
czterokołowce (quady), monocykle z silnikiem, gokarty, wózki dziecięce spacerowe i wózki dziecięce głębokie oraz części i akcesoria
do nich, foteliki samochodowe dla dzieci i niemowląt, rolety, stelaże
dachowe, bagażniki i siatki, bagażniki na rowery, bagażniki na deski
windsurfingowe, bagażniki na narty i łańcuchy śniegowe, wszystkie
do pojazdów, drony, bezzałogowe pojazdy powietrzne, osobowe
pojazdy powietrzne, poduszkowce, pojazdy podwodne, pojazdy odrzutowe przeznaczone do sportów wodnych, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, części i akcesoria do wszystkich uprzednio
wymienionych towarów, 27 profilowane lub dopasowane dywaniki
i pokrycia podłogowe do pojazdów.

(111) 310578
(220) 2017 10 06
(210) 477365
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski, PL.
(540) Zagrodowy. Oryginał jest tylko jeden.
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, z ryb,
z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu,
dziczyzny, wyrobów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w jak najlepszych
warunkach.
(111) 310579
(220) 2017 10 07
(151) 2018 06 05
(441) 2018 01 08
(732) DOMOŃ DAMIAN DAWO, Gliwice, PL.
(540) Beds4Dogs FABRYKA PSICH SNÓW
(540)

(210) 477393

Kolor znaku: czarny, beżowy, biały, jasnoniebieski, niebieski
(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 03.01.27, 18.02.17, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
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(510), (511) 18 przykrycia i okrycia dla zwierząt, koce dla zwierząt,
nosidełka dla zwierząt [torby], obroże dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, parki
dla psów, okrycia dla psów, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, buty dla psów, 20 legowiska dla zwierząt domowych,
poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt, posłania
dla zwierząt domowych, posłania dla psów, przenośne posłania dla
zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, budy dla psów,
przenośne budy, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: przykrycia i okrycia dla zwierząt, koce dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], obroże dla zwierząt domowych, smycze
dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, parki dla
psów, okrycia dla psów, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu
terenu, buty dla psów, legowiska dla zwierząt domowych, poduszki
dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt, posłania dla zwierząt
domowych, posłania dla psów, przenośne posłania dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, budy dla psów, przenośne
budy, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze,
niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych.

(111) 310580
(220) 2017 10 08
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) RADWAŃSKA URSZULA, Kraków, PL.
(540) UR URSZULA RADWANSKA
(540)

(210) 477396

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, maski kosmetyczne,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła kosmetyczne, olejki eteryczne, cienie do powiek, żele do włosów, olejki lawendowe, pomadki
do ust, kosmetyki do makijażu, podkłady do makijażu, balsamy, inne
niż do celów medycznych do skóry, środki toaletowe nielecznicze,
produkty perfumeryjne, szampony, środki oczyszczające skórę, puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], kremy przeciwsłoneczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 14 stopy metali szlachetnych,
koraliki do wyrobu biżuterii, bransolety, broszki [biżuteria], zawieszki
[biżuteria], zapięcia do biżuterii, kolczyki, biżuteria i wyroby jubilerskie, kasetki na biżuterię, łańcuszki [biżuteria], ozdoby biżuteryjne,
medaliony, naszyjniki, perły, pierścionki [biżuteria], szpilki do krawatów, paski do zegarków, zegarki, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry,
mianowicie torebki, torby podróżne, plecaki, torby sportowe, torby
na ramię, portfele kieszonkowe, portmonetki, futerały na karty kredytowe, etui na wizytówki, aktówki, walizki, torebki wieczorowe,
opaski, paski na nadgarstek, parasole, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski spacerowe, skóra, nieobrobiona lub półpłynna, 25 obuwie, odzież, mianowicie topy [odzież], dolne części ubrań [odzież],
koszule, swetry, kurtki [odzież], kamizelki, płaszcze, slipy, spodnie,
szorty, spódnice, sukienki, kombinezony jednoczęściowe, stroje kąpielowe, skarpetki, chusty, rękawiczki, paski, nakrycia głowy.
(111) 310581
(220) 2017 10 09
(210) 477401
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) POKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) BAJKA DISCO CLUB
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, prace biurowe, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie w działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych, prezentacja produktów w mediach, wykonywanie
ogłoszeń reklamowych, dokonywanie promocji sprzedaży, wykonywanie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednic-
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twem sieci Internet,, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, organizowanie pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizacja konkursów rozrywkowych, świadczenie usług w zakresie karaoke, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi
w zakresie komponowania muzyki, usługi studiów dźwiękowych,
usługi w zakresie nagrań filmowych i telewizyjnych, organizowanie
programów rozrywkowych, usługi w zakresie studiów nagrań, usługi w zakresie studiów filmowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach firmowych,
kafeterie jako bufety, restauracje, usługi barowe, wynajmowanie
pomieszczeń, wynajmowanie sal na posiedzenia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie.

(111) 310582
(220) 2017 10 10
(210) 477465
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa, PL.
(540) Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 14 posążki z metali szlachetnych, medale, monety, 16 książki, czasopisma, śpiewniki, broszury,
prospekty, kalendarze, obrazy, reprodukcje, karty pocztowe, karty
okolicznościowe, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, afisze, plakaty, bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma, dokumenty, druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy,
skorowidze, karty, komiksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, papeteria, papier listowy,
pieczęcie, rysunki, segregatory, przybory szkolne, śpiewniki, teczki
tekturowe, skoroszyty, zakładki do książek, druki zawiadomień, zeszyty, znaczki pocztowe, przybory do pisania, bilety, kalendarze, kartki
z życzeniami, karty pocztowe, koperty [artykuły piśmienne], książki,
materiały drukowane, ulotki, 19 pomniki niemetalowe, 25 koszulki,
chusty, kapelusze, czapki, opaski na głowę, daszki, szaliki z napisami
i emblematami, odzież, 26 ozdobne plakietki, plakietki do noszenia [nie z metali szlachetnych], 28 gry planszowe, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 35 agencje reklamowe,
reklamowanie, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, publikowanie tekstów reklamowych, ogłoszenia reklamowe,
reklama radiowa i telewizyjna, rozprowadzanie i dystrybucja materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna,
reklama prasowa, publikowanie tekstów publicystycznych, służba
informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, badanie rynku,
sondaże opinii, badanie opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych (wiadomości), agencje prasowe, emisja radiowa i telewizyjna,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie stacji
radiowych i telewizyjnych, przekazywanie głosu i obrazu, telefaksowe
i telefoniczne, obsługa przekazu fonicznego, zbieranie i przekazywanie wiadomości, przekaz satelitarny, obsługa telekonferencji, obsługa
satelitów, organizowanie systemów transmisyjnych, 41 prowadzenie
kursów edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie rekolekcji, publikowanie książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, filmowanie, edukacja religijna, informacja
o edukacji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi
muzeów [wystawy], usługi szkół [edukacja], usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 42 usługi w zakresie wykonywania badań, opinii i ekspertyz inżynierskich, 43 prowadzenie domów
rekolekcyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie stołówek dla ubogich,
prowadzenie domów opieki, 45 doradztwo duchowe.
(111) 310583
(220) 2017 10 11
(210) 477589
(151) 2018 06 05
(441) 2018 01 08
(732) ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa, PL.
(540) THO-RC 27
(510), (511) 9 wyłączniki stosowane w energetyce, wyłączniki próżniowe napowietrzne.
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(111) 310584
(220) 2017 10 17
(210) 477780
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) WIERCIŃSKI RADOSŁAW SPECNARZĘDZIA, Białystok, PL.
(540) SPEC NARZĘDZIA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet
usług świadczonych przez osoby trzecie, takich jak: serwis i naprawa
narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet towarów: narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi
spalinowych, 37 serwis i naprawa narzędzi, w szczególności narzędzi
ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych,
rektyfikacja niwelatorów.
(111) 310585
(220) 2017 10 18
(210) 477887
(151) 2018 04 20
(441) 2018 01 03
(732) TOMPOL INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myjomice, PL.
(540) BEST PUR Polymers
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa – półprzetworzona, półprodukty z pianki poliuretanowej, wypełnienia z tworzyw sztucznych, szczeliwa z poliuretanu, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, 35 usługi
sprzedaży towarów: pianka poliuretanowa półprzetworzona, półprodukty z pianki poliuretanowej, wypełnienia z tworzyw sztucznych, wypełnienia z pianki syntetycznej lub włókien syntetycznych, szczeliwa
z poliuretanu, folia poliuretanowa inna niż do pakowania, wypełnienia
nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu.
(111) 310586
(220) 2017 10 23
(210) 478068
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) Santa Marta
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony, szary, biały
(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 310587
(220) 2017 10 23
(210) 478079
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Blachodachówka Hybrydowa
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
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niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.

(111) 310588
(220) 2017 10 24
(210) 478158
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) TOKARSKI ROBERT ROBEX, Orzechówek, PL.
(540) NOWA ZIEMIA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracja,
bary szybkiej obsługi, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
stołówki.
(111) 310589
(220) 2017 10 24
(210) 478183
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FUNDACJA ZAWSZE WARTO
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, szary
(531) 03.07.10, 03.07.16, 03.07.24, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, projektowanie materiałów reklamowych,
36 usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków
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, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
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, 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) 310590
(220) 2017 10 24
(210) 478184
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MATURA na 100 PROCENT
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czerwony
(531) 25.01.09, 25.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, projektowanie materiałów reklamowych,
36 usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków
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, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
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, 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) 310591
(220) 2017 10 24
(210) 478188
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WALK IN THE SKY
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 25.05.02, 02.01.16, 02.01.23, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 oferowanie i organizacja aktywości w formie zjazdów
i zejść na linie oraz przemieszczania sie po linach rozpiętych w powietrzu.
(111) 310592
(220) 2017 10 26
(210) 478231
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Stimfemin
(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) 310593
(220) 2017 10 26
(210) 478232
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Mucofortin
(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) 310594
(220) 2017 10 26
(210) 478244
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) NOTUS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KredytGuru
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i mieszkań
umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży, przetwarzania
danych, systematyzacja baz danych komputerowych, komputerowe
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zarządzanie danymi, plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, umowy kredytowe, 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) 310595
(220) 2017 10 27
(210) 478323
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) REST CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) REST CAPITAL INVESTMENTS
(510), (511) 35 badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 administrowanie finansami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie
funduszami wspólnego inwestowania, administrowanie funduszami
powierniczymi, administrowanie inwestycjami funduszy, fundusze
inwestycyjne wzajemne, inwestowanie funduszy kapitałowych, inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, monitorowanie funduszy inwestycyjnych, powiernictwo aktywów w funduszach, usługi
doradcze w zakresie funduszy wspólnego inwestowania, usługi doradcze w zakresie funduszy wzajemnych, usługi polegające na znalezieniu kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie dostarczania kapitału wysokiego ryzyka, usługi maklerskie związane z funduszami
wspólnego inwestowania, usługi maklerskie związane z funduszami
wzajemnymi, zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, agencje zajmujące się obligacjami i innymi papierami wartościowymi, handel akcjami, handel
obligacjami, handel udziałami, inwestycje finansowe w dziedzinie
papierów wartościowych, maklerstwo w zakresie akcji lub kapitałów
akcyjnych i innych papierów wartościowych, maklerstwo związane
z obligacjami, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo
w sprawach inwestycji finansowych, udzielanie informacji dotyczących maklerstwa giełdowego, udzielenie informacji dotyczących
rynku akcji/obligacji, udzielenie informacji o obrocie papierami wartościowymi, usługi agencyjne w zakresie papierów wartościowych,
usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe w zakresie
akcji.
(111) 310596
(220) 2017 10 30
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) WAMAG
(540)

(210) 478368

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.19
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, części konstrukcji metalowych,
odlewy metalowe, modele odlewnicze, 7 części maszyn górniczych,
części urządzeń górniczych, maszyny dla górnictwa, obrabiarki dla
górnictwa, maszyny dla budownictwa, obrabiarki dla budownic-

Nr 9/2018

twa, maszyny dla energetyki, obrabiarki dla energetyki, maszyny dla
transportu, obrabiarki dla cukrowni, maszyny dla cukrowni, 12 przenośniki naziemne (transportery), 37 nadzór budowlany w zakresie
projektów dla górnictwa, nadzór budowlany w zakresie projektów
dla przemysłu, nadzór budowlany w zakresie projektów dla transportu, nadzór budowlany w zakresie projektów dla ochrony środowiska:
doradztwo budowlane, budownictwo przemysłowe, remont maszyn
górniczych, remont urządzeń górniczych, 42 badania techniczne,
badania inżynieryjne (badania w dziedzinie mechaniki), prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie budynków,
projektowanie techniczne.

(111) 310597
(220) 2017 10 30
(210) 478377
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) SKAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola, PL.
(540) SKAREM
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary
(531) 03.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz,
czyszczenie dywanów i chodników, czyszczenie elementów wystroju wnętrz, czyszczenie higieniczne (wanny), czyszczenie mebli, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pokryć dachowych,
czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie powierzchni handlowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni
ścian (do 3 metrów), czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie wanien, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków i terenów
przemysłowych, sprzątanie domów, sprzątanie fabryk, sprzątanie
hoteli, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach,
sprzątanie placów budowy, sprzątanie pomieszczeń biurowych,
sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie terenów miejskich,
sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie toalet publicznych,
sprzątanie zakładów przemysłowych, usługi czyszczenia związane
ze sprzątaniem przemysłowym, 45 usługi związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa mienia i osób.
(111) 310598
(220) 2017 10 30
(210) 478429
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 05
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus care pomagamy słyszeć
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 310599
(220) 2017 11 03
(210) 478592
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) MACANDER ANETA FIRMA VECTOR USŁUGI
SPECJALISTYCZNE, Łódź, PL.
(540) vector
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, deratyzacja, dezynfekcja, mycie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, 40 dezodoryzacja powietrza, niszczenie odpadów i śmieci,
oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu
[przetwarzanie].

Nr 9/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 310600
(220) 2017 11 03
(210) 478617
(151) 2018 06 01
(441) 2018 02 12
(732) ORFEO FUNDACJA IMIENIA BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO,
Warszawa, PL.
(540) BOGUSŁAW KACZYŃSKI
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, sprzęt audio, urządzenia audio hi-fi, odtwarzacze mp3, odtwarzacze płyt fonograficznych, odbiorniki audio,
odtwarzacze audio, systemy głośnikowe, głośniki audio, subwoofery,
słuchawki, nagrane nośniki z danymi, muzyką, dźwiękiem i obrazami,
nagrane dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych,
dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, oprogramowanie, urządzenia do przetwarzania danych, komputery, 16 papier,
karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, almanachy [roczniki], arkusze z nutami w formie drukowanej, biuletyny [materiały drukowane],
broszury drukowane, czasopisma muzyczne, czasopisma [periodyki],
gazety, książki, podręczniki instruktażowe z dziedziny muzyki, drukowane arkusze muzyczne, papier nutowy, zapisy nutowe, zeszyty
do nut, programy imprez, bilety wstępu, dyplomy drukowane, drukowany materiał promocyjny, reprodukcje graficzne, kalendarze,
katalogi, lekcje drukowane, fotografie, oprawione plakaty, plakaty
wykonane z papieru, prospekty, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, ulotki drukowane, 35 usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej i hurtowej w sklepach stacjonarnych, online i sprzedaży
wysyłkowej następujących towarów: urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, sprzęt audio,
urządzenia audio hi-fi, odtwarzacze mp3, odtwarzacze płyt fonograficznych, odbiorniki audio, odtwarzacze audio, systemy głośnikowe,
głośniki audio, subwoofery, słuchawki, nagrane nośniki z danymi,
muzyką, dźwiękiem i obrazami, nagrane dyski kompaktowe, nagrane
magnetyczne nośniki danych, dzwonki do telefonów komórkowych
do pobrania, oprogramowanie, urządzenia do przetwarzania danych, komputery, papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, almanachy [roczniki], arkusze z nutami w formie drukowanej, biuletyny
[materiały drukowane], broszury drukowane, czasopisma muzyczne,
czasopisma [periodyki], gazety, książki, podręczniki instruktażowe
z dziedziny muzyki, drukowane arkusze muzyczne, papier nutowy,
zapisy nutowe, zeszyty do nut, programy imprez, bilety wstępu, dyplomy drukowane, drukowany materiał promocyjny, reprodukcje
graficzne, kalendarze, katalogi, lekcje drukowane, fotografie, oprawione plakaty, plakaty wykonane z papieru, prospekty, reprodukcje
fotograficzne, reprodukcje graficzne, ulotki drukowane, 38 telekomunikacja, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, usługi
informacyjne dotyczące nadawania programów, 41 nauczanie, rozrywka, usługi w zakresie kultury, akademie, biblioteki, wypożyczanie
gazet i czasopism, usługi rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe i kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe i kulturalne, informacje dotyczące działalności kulturalnej
i rozrywkowej, pisanie, redagowanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, publikowanie nut, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie książek, magazynów,
almanachów, czasopism, publikacji elektronicznych, publikowanie
książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, muzyczne usługi wydawnicze
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, wydawanie audiobooków, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie konkursów w celach kulturalnych, montaż filmów,
programów radiowych i telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, produkcja radiowa, filmowa, muzyczna i telewizyjna, produkcja
oper, produkcja spektakli scenicznych, przygotowywanie i realizacja
programów telewizyjnych i radiowych, usługi studia nagrań, wypożyczanie płyt, dysków kompaktowych lub nagranych wcześniej
taśm magnetycznych, przedstawienia operowe, rozrywka w postaci
występów baletowych, rozrywka w postaci występów orkiestr symfonicznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
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certów, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, wystawianie spektakli teatralnych,
obsługa koncertów muzycznych, konkursy muzyczne, muzea, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie
festynów w celach kulturalnych, organizacja przyjęć, organizowanie
gal, organizowanie imprez w celach kulturalnych, zarządzanie stroną
artystyczną występów muzycznych, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, reżyserowanie przedstawień, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostępnianie muzyki
cyfrowej z Internetu.

(111) 310601
(220) 2017 11 03
(210) 478621
(151) 2018 06 01
(441) 2018 02 12
(732) ORFEO FUNDACJA IMIENIA BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO,
Warszawa, PL.
(540) FESTIWAL IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, sprzęt audio, urządzenia audio hi-fi, odtwarzacze mp3, odtwarzacze płyt fonograficznych, odbiorniki audio,
odtwarzacze audio, systemy głośnikowe, głośniki audio, subwoofery,
słuchawki, nagrane nośniki z danymi, muzyką, dźwiękiem i obrazami,
nagrane dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych,
dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, oprogramowanie,
urządzenia do przetwarzania danych, komputery, 16 papier, karton
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, almanachy [roczniki], arkusze z nutami w formie drukowanej, biuletyny [materiały drukowane], broszury
drukowane, czasopisma muzyczne, czasopisma [periodyki], gazety,
książki, podręczniki instruktażowe z dziedziny muzyki, drukowane arkusze muzyczne, papier nutowy, zapisy nutowe, zeszyty do nut, programy imprez, bilety wstępu, dyplomy drukowane, drukowany materiał promocyjny, reprodukcje graficzne, kalendarze, katalogi, lekcje
drukowane, fotografie, oprawione plakaty, plakaty wykonane z papieru, prospekty, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, ulotki drukowane, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
w sklepach stacjonarnych, online i sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, sprzęt audio, urządzenia audio hi-fi, odtwarzacze mp3, odtwarzacze płyt fonograficznych, odbiorniki audio,
odtwarzacze audio, systemy głośnikowe, głośniki audio, subwoofery,
słuchawki, nagrane nośniki z danymi, muzyką, dźwiękiem i obrazami,
nagrane dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych,
dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, oprogramowanie,
urządzenia do przetwarzania danych, komputery, papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, almanachy [roczniki], arkusze z nutami
w formie drukowanej, biuletyny [materiały drukowane], broszury drukowane, czasopisma muzyczne, czasopisma [periodyki], gazety, książki, podręczniki instruktażowe z dziedziny muzyki, drukowane arkusze
muzyczne, papier nutowy, zapisy nutowe, zeszyty do nut, programy
imprez, bilety wstępu, dyplomy drukowane, drukowany materiał
promocyjny, reprodukcje graficzne, kalendarze, katalogi, lekcje drukowane, fotografie, oprawione plakaty, plakaty wykonane z papieru,
prospekty, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, ulotki
drukowane, 38 telekomunikacja, emisja programów telewizyjnych
i radiowych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu,
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, udzielanie dostępu do telewizji
internetowej, usługi informacyjne dotyczące nadawania programów,
41 nauczanie, rozrywka, usługi w zakresie kultury, akademie, biblioteki, wypożyczanie gazet i czasopism, usługi rezerwacji i sprzedaży
biletów na wydarzenia rozrywkowe i kulturalne, informacja o biletach
na imprezy rozrywkowe i kulturalne, informacje dotyczące działalności kulturalnej i rozrywkowej, pisanie, redagowanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie nut, publikowanie
recenzji, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie książek,
magazynów, almanachów, czasopism, publikacji elektronicznych,
publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi prezenterów
telewizyjnych i radiowych, usługi wydawnicze w zakresie utworów
muzycznych, wydawanie audiobooków, organizowanie i prowadza-
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nie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie konkursów w celach kulturalnych, montaż filmów, programów radiowych i telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, nagrywanie
muzyki, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych,
produkcja radiowa, filmowa, muzyczna i telewizyjna, produkcja oper,
produkcja spektakli scenicznych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi studia nagrań, wypożyczanie
płyt, dysków kompaktowych lub nagranych wcześniej taśm magnetycznych, przedstawienia operowe, rozrywka w postaci występów
baletowych, rozrywka w postaci występów orkiestr symfonicznych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych
do występów, wystawianie spektakli teatralnych, obsługa koncertów
muzycznych, konkursy muzyczne, muzea, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festiwali,
usługi festiwali muzycznych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizacja przyjęć, organizowanie gal, organizowanie imprez w celach kulturalnych, zarządzanie stroną artystyczną występów
muzycznych, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki,
reżyserowanie przedstawień, wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i wideo, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem
sieci łączności, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu.

(111) 310602
(220) 2017 11 06
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) GRELA MICHAŁ DOMINIK, Radom, PL.
(540) SKYLIGHT BROKERS
(540)

(210) 478674

Nr 9/2018

(510), (511) 37 informacja budowlana, wynajem sprzęt budowlanego, budownictwo, informacja o najmie sprzętu budowlanego, instalowanie, konserwacja i naprawa dźwigów, instalowanie, konserwacja
i naprawa wind, konserwacja i naprawa pojazdów, naprawa żurawi
[urządzeń], obsługa żurawi [urządzeń], odnawianie żurawi [urządzeń], przegląd żurawi [urządzeń], udzielanie informacji związanych
z naprawą żurawi [urządzeń], usługi demontażu, usługi rozbiórkowe,
wynajem dźwigów, wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku
w budowie budynków, wynajem żurawi, wynajem żurawi mobilnych,
wynajem żurawi wieżowych, wypożyczanie samobieżnych platform
podnośnych, wypożyczanie urządzeń do podnoszenia, 39 czarterowanie dźwigów, czarterowanie żurawi [urządzeń], dostarczanie
dokumentów, dostarczanie dokumentów [do ręki], dostarczanie
dokumentów za pomocą środków nieelektronicznych, informacja
o transporcie, magazynowanie dźwigów, magazynowanie żurawi
[urządzeń], transport drogowy ładunków, transport pojazdów, transport dźwigów, transport żurawi [urządzeń], udostępnianie parkingów dla dźwigów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, udostępnianie urządzeń budowlanych do wynajmu, usługi hangarowania
dźwigów, usługi informacyjne związane z transportem dźwigów,
usługi informacyjne związane z transportem żurawi [urządzeń], usługi dźwigów, usługi żurawi [urządzeń], wynajem pojazdów.

(111) 310604
(220) 2017 11 08
(210) 478711
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) ZGAJEWSKI WOJCIECH PHU INCOMED, Piaseczno, PL.
(540) PROTECTIVA
(510), (511) 5 wchłaniające artykuły higieniczne, podpaski, wkładki
dla osób cierpiących na inkontynencję, podkłady higieniczne, wkładki laktacyjne dla karmiących matek .
(111) 310605
(220) 2017 11 09
(210) 478739
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) POŁANIEWICZ ADAM LODY IGGA WYRÓB I SPRZEDAŻ,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) lody igga
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 07.01.08, 07.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
i informacja o działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu
mieszkań, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa biur, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 41 fotografia, edycja zdjęć,
42 doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo związane
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz].

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody,
lody owocowe, lody wielosmakowe, lody mleczne, lody włoskie,
desery lodowe, batony lodowe, lizaki lodowe, ciasta lodowe, tort lodowy, słodycze lodowe, wyroby lodowe, sorbety [lody wodne], lody
zawierające czekoladę, lody typu sandwich, lodowe wyroby cukiernicze, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody o smaku
czekoladowym, mieszanki na sorbety [lody], lody owocowe w postaci batonów, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait].
(111) 310606
(220) 2017 11 09
(210) 478760
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) WYTWÓRNIA OCTU I MAJONEZU OCETIX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz, PL.
(540) OCETIX Grudziądz Rok zał. 1948 Musztarda PRODUKT
BEZGLUTENOWY pomorska BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
(540)

(111) 310603
(220) 2017 11 06
(210) 478676
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) ŻURAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) ŻURAWIE24
(540)

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

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, brązowy, pomarańczowy
(531) 24.09.02, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 musztarda, musztardy z przyprawami i dodatkami
smakowymi.

(111) 310607
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 24
(441) 2018 01 03
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Freshminn
(540)

(210) 478792

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 310608
(220) 2017 11 09
(210) 478811
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Ballans B Complex
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy-

3595

mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 310609
(220) 2017 11 09
(210) 478820
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) WYTWÓRNIA OCTU I MAJONEZU OCETIX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz, PL.
(540) OCETIX Grudziądz Rok zał. 1948 SOS PIEPRZOWY OSTRY
PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, złoty, czerwony, czarny, żółty,
pomarańczowy
(531) 24.09.02, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 05.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sosy, sosy z pikantnymi przyprawami i dodatkami
smakowymi w postaci rozdrobnionych papryk, grzybów, warzyw
oraz pieprzu.
(111) 310610
(220) 2017 11 10
(210) 478839
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa, PL.
(540) Grosicki Leather Collection
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, kosmetyczki, wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry
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zwierzęce, skóry surowe, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.

(111) 310611
(220) 2017 11 17
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) SCHAAP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połczyno, PL.
(540) KASZËBSKÔ KÙRA MIESZANKA PASZOWA
(540)

(210) 479100

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, żółty, czerwony,
jasnozielony, ciemnozielony, fioletowy, szary, biały
(531) 03.07.03, 05.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 karmy i pasza oraz mieszanki paszowe dla zwierząt.
(111) 310612
(220) 2017 11 20
(210) 479217
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PHARMACANN POLSKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 02.09.01, 05.03.11, 24.13.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby medyczne przeznaczone
do zapobiegania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, suplementy diety, odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów
leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze,
proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki,
wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suplementy
diety do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty
diagnostyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrunkowe-plastry, opatrunki gipsowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 10 inhalatory,
inhalatory medyczne, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory
do użytku leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi
reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak:
żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki,
kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, suplementy diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe
do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki
lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne,
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materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży
hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej
i Internetu: specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych,
miodu, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów
medycznych, odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów, kosmetyków organicznych, naturalnych kosmetyków,
dermokosmetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków
czystości, środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek
do mycia, czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów
farmaceutycznych i medycznych, 42 badania naukowe, medyczne
badania naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe,
badania naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe
z zakresu bakteriologii, badania naukowe z zakresu biologii, badania
naukowe w dziedzinie farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki,
badania naukowe do celów medycznych, badania naukowe w zakresie genetyki roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe
prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe w zakresie
genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, zintegrowane badania
naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach, 44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin,
uprawa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie
lekarskich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
fizjoterapia, usługi fizjoterapii.

(111) 310613
(220) 2017 11 21
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) HOFFMANN PIOTR, Szczecin, PL.
(540) BLACK WEEK
(540)

(210) 479247

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy, afiliacyjny, referencyjny, bezpośredni, finansowy, kampanie marketingowe,
usługi marketingowe, marketing dotyczący promocji, usługi marketingu bezpośredniego, usługi agencji marketingowych, marketing
imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity.
(111) 310614
(220) 2017 11 22
(210) 479287
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) Brandt Consolidated, Inc., Springfield, US.
(540) INDICATE 5
(510), (511) 5 adiuwanty do stosowania z pestycydami.
(111) 310615
(220) 2017 11 22
(151) 2018 05 29
(441) 2018 01 29
(732) KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl, PL.
(540) CALOS
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01

(210) 479298
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(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów, kosmetyki
do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do makijażu
twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
odświeżacze oddechu, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
bawełniane płatki kosmetyczne, wata kosmetyczna, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, preparaty do demakijażu, żele pod prysznic, żele, pianki, kremy
do golenia, mydła w płynie, mydła w kostce, 8 przybory do higieny
i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, elektryczne maszynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, ostrza do elektrycznych
maszynek do golenia, 16 chusteczki higieniczne, papier toaletowy,
21 szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów, nici
dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, gąbki do kąpieli, myjki złuszczające do skóry ciała, rękawice do peelingu, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna artykułów kosmetycznych i higienicznych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(111) 310616
(220) 2017 11 23
(210) 479337
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze, PL.
(540) naturalnie LODY
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 08.01.18, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 koktajle mleczne, napoje mleczne, przekąski na bazie
owoców, 30 lody, lody z owocami, lody w proszku, lody na patyku,
lody bez mleka, napoje na bazie kawy zawierające lody, mrożone jogurty i sorbety, kawa, ciasta, ciastka, torty, 43 restauracje, kawiarnie,
lodziarnie, usługi barowe, usługi cateringowe.
(111) 310617
(220) 2017 11 23
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 22
(732) WRÓBLEWSKI MAREK, Otwock, PL.
(540) MieszkamyRazem.pl
(540)

(210) 479348

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, pośrednictwo biznesowe, marketing
i reklama produktów i usług budowlanych, 45 serwis społecznościowy on-line.
(111) 310618
(220) 2017 11 24
(210) 479418
(151) 2018 04 20
(441) 2018 01 03
(732) MOTYKA ROBERT, Warszawa, PL.; KADŁUCKI RAFAŁ, Jelenia
Góra, PL.; PASZCZYK MICHAŁ, Wrocław, PL.
(540) PARANIENORMALNI
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki informacji, dyski z nagraniami,
publikacje elektroniczne (ładowalne), oprogramowanie interaktywne, pobieralne nagrania audio i wideo zawierające utwory muzyczne,
komediowe, teatralne, uniwersalne dyski cyfrowe zawierające treści
audio lub video, akcesoria do telefonów komórkowych, obudowy
do telefonów komórkowych, futerały do telefonów komórkowych,
kasety i płyty CD i Blue Ray, podkładki pod myszy, okulary, okulary
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przeciwsłoneczne i etui do nich, magnesy dekoracyjne, 16 materiały drukowane, gazety, czasopisma, biuletyny, periodyki, broszury,
książki, katalogi, albumy, pamiętniki i dzienniki, notatniki, terminarze, afisze i plakaty, kalendarze, mapy, albumy fotograficzne, zdjęcia,
materiały piśmienne, artykuły do rysowania, kalkomanie, kalkomanie na gorąco, zakładki do książek, papier do pakowania prezentów,
wzory drukowane do kostiumów, piżam, bluz sportowych i koszulek bawełnianych (T-shirtów), 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
41 usługi rozrywkowe w zakresie produkcji estradowej i kabaretu,
spektakli oraz programów telewizyjnych, usługi świadczone przez
artystów teatralnych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
przedstawień teatralnych, realizacja spektakli, informacja o imprezach rozrywkowych, wystawianie spektakli, usługi studia nagrań,
produkcja filmów na taśmach wideo, organizowanie spektakli (impresariat), pisanie scenariuszy i kompozycji muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi wydawnicze, dostarczanie
informacji o rozrywce w zakresie produkcji estradowej i kabaretu,
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie tekstów (innych niż
teksty rekalmowe).			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 310619
(220) 2017 11 27
(210) 479427
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dzieciaki w akcji
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury
i fotografie, 35 usługi w zakresie: reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci
on-line, projektowana i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam
radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia
kampanii reklamowych, transkrypcji informacji, prowadzenia elektronicznych baz danych, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych,
dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line,
publikacji elektronicznych, nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania
szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.
(111) 310620
(220) 2017 11 27
(210) 479437
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) WELES
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, obrobione lub półobrobione
skóry, skóra nieobrobiona, skóra surowa lub półprzetworzona, skóry
zwierzęce, wyprawione skóry, 20 nieprzetworzone i półprzetworzone zwierzęce kość, róg, kły, kopyta zwierzęce, kości zwierzęce, poroża, ścięgna zwierzęce, rogi zwierzęce, 29 mięso i wędliny, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie
z dziczyzny, gulasze, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbaski konserwowane, konserwy mięsne, mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso
gotowe do spożycia, mięso kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso
liofilizowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone, mięso
pokrojone w plastry, mięso solone, mięso świeże, mięso w puszce
(konserwy), mięso wędzone, mrożone posiłki składające się głównie
z mięsa, osłonki kiełbas [naturalne lub sztuczne], paczkowane mięso,
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, potrawy mięsne gotowane, przetworzone produkty mięsne, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, pulpety mięsne, ragout, smażone mięso, steki
z mięsa, surowe kiełbasy, suszone mięso, szynka, tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa, dziczyzna mrożona, dziczyzna w skórze.
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(111) 310621
(220) 2017 11 27
(210) 479455
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) Hong Kong Trade Development Council, Hong Kong, .
(540) BELT AND ROAD GLOBAL FORUM
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dostarczanie informacji
o działalności gospodarczej i handlu, pomoc przy badaniach dotyczących działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dostarczanie usługi pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
w celu umożliwienia osobom trzecim znalezienia partnerów do eksportu, zaopatrzenia, inwestycji, usług prawnych oraz profesjonalnych
usług związanych z własnością intelektualną, organizowanie i przeprowadzanie wystaw i targów, związanych z działalnością gospodarczą,
handlem i biznesem, organizowanie i przeprowadzanie pokazów handlowych, pokazy i wystawy towarów w celach promocyjnych, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi w zakresie administracji biurowej i usługi biurowe, usługi
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie pokazów towarów,
usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach
biznesowych, usługi agencyjne w zakresie organizowania wizyt biznesowych na międzynarodowych rynkach, wyceny handlowe, doradztwo biznesowe, badania biznesowe, konsultacje w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, kompilacja
informacji w komputerowych bazach danych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, komputerowe zarządzanie plikami, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi
public relations, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, agencje reklamowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dostarczanie
informacji statystycznych, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych baz danych, reklamy telewizyjne, ogłoszenia telewizyjne, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, badania marketingowe i badania rynku, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, udzielanie informacji
w zakresie działalności gospodarczej i handlu za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi zindywidualizowanej pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.
(111) 310622
(220) 2017 11 27
(210) 479457
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) Hong Kong Trade Development Council, Hong Kong, .
(540) BELT AND ROAD GLOBAL FORUM
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dostarczanie informacji
o działalności gospodarczej i handlu, pomoc przy badaniach dotyczących działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dostarczanie usługi pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
w celu umożliwienia osobom trzecim znalezienia partnerów do eksportu, zaopatrzenia, inwestycji, usług prawnych oraz profesjonalnych
usług związanych z własnością intelektualną, organizowanie i przeprowadzanie wystaw i targów, związanych z działalnością gospodarczą, handlem i biznesem, organizowanie i przeprowadzanie pokazów
handlowych, pokazy i wystawy towarów w celach promocyjnych, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością
handlową, usługi w zakresie administracji biurowej i usługi biurowe,
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usługi marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób
w celach biznesowych, usługi agencyjne w zakresie organizowania
wizyt biznesowych na międzynarodowych rynkach, wyceny handlowe, doradztwo biznesowe, badania biznesowe, konsultacje w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej,
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, komputerowe zarządzanie plikami, rozlepianie plakatów reklamowych,
usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
agencje reklamowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dostarczanie informacji statystycznych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, reklamy telewizyjne, ogłoszenia
telewizyjne, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, badania marketingowe i badania rynku, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, udzielanie informacji
w zakresie działalności gospodarczej i handlu za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi zindywidualizowanej pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

(111) 310623
(220) 2017 11 27
(210) 479462
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 12
(732) WYDAWNICTWO SYNAPSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Językownik
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 20.07.01, 20.07.02
(510), (511) 16 bloczki do pisania, broszury, czasopisma, diagramy,
gazety, globusy ziemskie, indeksy, skorowidze, kalendarze, w tym
z kartkami do zrywania, karty indeksowe, komiksy, książki, mapy,
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów i z wyłączeniem materiałów do nauczania w postaci zadrukowanych karteczek, materiały
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki, obwoluty na luźne kartki, piórniki, podręczniki, przybory szkolne, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, rysunki, teczki, skoroszyty, segregatory, tablice arytmetyczne, wydruki
graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zeszyty, almanachy,
karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi,
prospekty, ulotki.
(111) 310624
(220) 2017 11 23
(210) 479363
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) PORADNIA CHORÓB STOPY K. BRYŁKA, P.KOŁODZIEJSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) medicum centrum medyczne
(540)

Kolor znaku: szary, biały, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
jasnopomarańczowy
(531) 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 usługi klinik medycznych.
(111) 310625
(220) 2017 11 28
(210) 479484
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) JAKUBEK KAROL FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA TORUS,
Tychy, PL.
(540) TORUS
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.02.07, 26.11.12
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(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, meble biurowe, meble gabinetowe, meble reprezentacyjne, meble łazienkowe, meble metalowe, meble niemetalowe, meble hotelowe, meble konferencyjne,
meble pracownicze, meble ze sklejki, meble ze sklejki, meble z mdf,
meble lakierowane, fotele i krzesła, sofy i systemy recepcyjne, lady
recepcyjne, szafki, szafy, blaty, stoły, biblioteki, 42 doradztwo w zakresie wyposażenia wnętrz w meble, wyroby z drewna i materiałów
drewnopochodnych, projektowanie wnętrz z meblami, wyrobami
z drewna i materiałów drewnopochodnych, dekoracja wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, stylizacja wnętrz powiązana z wzornictwem przemysłowym, wzornictwo przemysłowe, projekty wyposażenia wnętrz.

(111) 310626
(220) 2017 11 28
(210) 479486
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) JAKUBEK KAROL FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA TORUS,
Tychy, PL.
(540) TORUS
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, meble biurowe, meble gabinetowe, meble reprezentacyjne, meble łazienkowe, meble metalowe, meble niemetalowe, meble hotelowe, meble konferencyjne,
meble pracownicze, meble ze sklejki, meble ze sklejki, meble z mdf,
meble lakierowane, fotele i krzesła, sofy i systemy recepcyjne, lady
recepcyjne, szafki, szafy, blaty, stoły, biblioteki, 42 doradztwo w zakresie wyposażenia wnętrz w meble, wyroby z drewna i materiałów
drewnopochodnych, projektowanie wnętrz z meblami, wyrobami
z drewna i materiałów drewnopochodnych, dekoracja wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, stylizacja wnętrz powiązana z wzornictwem przemysłowym, wzornictwo przemysłowe, projekty wyposażenia wnętrz.
(111) 310627
(220) 2017 11 28
(210) 479494
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 12
(732) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW WIELKOPOLSKA,
Poznań, PL.
(540) Marcińskie
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny, jasnobrązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 05.11.15, 02.01.02, 02.01.20
(510), (511) 32 piwo.
(111) 310628
(220) 2017 11 28
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) MISS DOMAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) OGRODY GEYERA
(540)

(210) 479513

(531) 05.01.02, 05.01.08, 05.01.16, 07.11.25, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 36 nieruchomości-administrowanie, prowadzenie agencji, dzierżawa, wycena, majątek nieruchomy-wycena, pośrednictwo
w sprawach nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, wynaj-
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mowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
seminariów, koncertów, balów, zjazdów, konkursów, spektakli, 43 hotele, biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele dla
zwierząt, wynajmowanie sal na zebrania.

(111) 310629
(220) 2017 11 29
(210) 479545
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) SZWAJOREK JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO BIOZYM, Poznań, PL.
(540) Enzybac
(510), (511) 1 aktywatory enzymatyczne, aktywatory mające na celu
zwiększenie szybkości zachodzenia reakcji chemicznych, aktywatory
biologiczne, bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], bakterie do oczyszczania ścieków, bakterie do uzdatniania
ścieków, bakterie do uzdatniania wody, biologiczne preparaty [inne
niż do celów medycznych], enzymy [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], enzymy do użytku w fermentacji, enzymy do użytku w uzdatnianiu wody, flokulacyjne środki chemiczne
do oczyszczania ścieków i wody przemysłowej, katalizatory biochemiczne, mikroalgi do użytku w oczyszczaniu ścieków, nieorganiczne
środki strącające do oczyszczania ścieków, preparaty bakteriobójcze
[inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], preparaty chemiczne do biologicznej obróbki ścieków, preparaty enzymatyczne do poprawiania zapachu odchodów, preparaty enzymatyczne
do przetwarzania odchodów, produkty chemiczne do oczyszczania
ścieków, substancje bakteryjne do użytku w przemyśle, substancje
biologiczne [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego],
substancje chemiczne do uzdatniania ścieków, substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów cuchnących, substraty enzymów, środki katalizujące.
(111) 310630
(220) 2017 11 29
(210) 479552
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POSPAY
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 9 kasy fiskalne, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, nośniki danych, w tym magnetyczne, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, modemy komputerowe,
modemy komputerowe zewnętrzne USB, karty modemowe, karty
PC, urządzenia i części urządzeń służących do bezprzewodowego
dostępu do sieci komputerowych, w tym Internetu, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia do transmisji danych, oprogramowanie,
programy komputerowe, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu,
sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów), zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w: zawieraniu
umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, wypożyczanie
urządzeń dotyczących komputerów i urządzeń biurowych, wyszukiwanie w komputerze bazy danych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów dotyczących kas fiskalnych, kas rejestrujących,
komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, nośników danych,
w tym magnetycznych, maszyn liczących, płyt (dyski) z nagraniami,
modemów komputerowych, kart modemowych, kart PC, urządzeń
i części urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci
komputerowych, w tym Internetu, urządzeń telekomunikacyjnych,
urządzeń do transmisji danych, oprogramowania, 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 sklepową, na stronie internetowej, usługi
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pośrednictwa w powyższym zakresie, informacja o powyższych
usługach, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu zawierania umów pośrednictwa dotyczących handlu oraz
kupna i sprzedaży, informacja o powyższych usługach, 36 usługi
telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zawierania
umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych, umów bankowych
oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn, urządzeń i komputerów,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet,
telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej,
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia:
stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów
i innych urządzeń telekomunikacyjnych, transmisja i dystrybucja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem Internetu,
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie bezprzewodowego dostępu
do sieci komputerowych, w tym Internetu, przekazywanie różnych
informacji drogą elektroniczną przez Internet oraz przez inne sieci
komputerowe, informacja o powyższych usługach, usługi polegające
na transmisji pisemnych informacji (komunikatów), usługi telekomunikacyjne on-line polegające na: umożliwieniu zawierania umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, umożliwieniu wykonywania
umów z branży telekomunikacyjnej, umożliwieniu zlecania usług,
świadczenia usług z branży telekomunikacyjnej, internetowej, handlu elektronicznego, umożliwieniu zawierania umów kupna i sprzedaży z branży telekomunikacyjnej, internetowej, handlu elektronicznego, informacja o powyższych usługach, 41 edukacja, szkolenia,
zjazdy, sympozja, publikacje multimedialne, publikacja materiałów
edukacyjnych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, badania w zakresie urządzeń maszyn biurowych i komputerów, instalacje
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacje, konserwacja, powielanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 310631
(220) 2017 11 30
(210) 479564
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 12
(732) EDUSENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) EduSense#UczymyDzieciProgramować
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje komputerowe
do pobrania, publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, e-booki,
publikacje elektroniczne w postaci biuletynów informacyjnych, gazet, czasopism, katalogów, publikacje elektroniczne, w tym materiały
dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania danych, urządzenia
oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/
lub obrazu, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 16 publikacje drukowane, biuletyny informacyjne, gazety, czasopisma, katalogi, drukowane materiały dydaktyczne, w tym materiały
dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne,
zabawki do odtwarzania dźwięku, gry, gry elektroniczne, 41 edukacja, nauczanie, w tym przy wykorzystaniu Internetu, działalność
naukowo-dydaktyczna, usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, informacja
o edukacji, prowadzenie szkoły, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie książek, podręczników, kształcenie praktyczne,
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usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, w tym materiałów dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć,
wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, e-booków
i audiobooków, usługi informacyjne dotyczące edukacji, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.

(111) 310632
(220) 2017 11 30
(210) 479578
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE
JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) COLOR INSPIRATION
(540)

(531) 27.05.24
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi drewniane, drewniane
podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy izolujące pod podłogi, podłogi z twardego drewna, deski, deski drewniane, deski podłogowe, drewniane deski sufitowe, deski [drewno budowlane], deski
podłogowe [drewniane], deski z drewna twardego, deski z drewna
miękkiego, drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z drewna
miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego, fornir do podłóg,
podłogowe płyty parkietowe, listwy podłogowe niemetalowe,
drewniane płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
drewniane parkiety fornirowane, laminowane panele parkietowe,
parkiety wykonane z drewna, drewno wielowarstwowe, drewno
obrobione, drewno półobrobione, drewno laminowane, drewno
fornirowane, panele drewniane, płyty z drewna, płytki drewniane,
drewniane profile, płyty drewniane, okładziny drewniane, boazerie
z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, warstwy okładzinowe
z drewna, drewniane panele akustyczne na sufity, drewniane panele akustyczne na ściany, zaprawa do naprawy dziur w konstrukcjach
drewnianych, zaprawa do naprawy pęknięć w konstrukcjach drewnianych .
(111) 310633
(220) 2017 11 30
(210) 479579
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE
JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) DESIGN EXPERIENCE
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi drewniane, drewniane
podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy izolujące pod podłogi, podłogi z twardego drewna, deski, deski drewniane, deski podłogowe, drewniane deski sufitowe, deski [drewno budowlane], deski
podłogowe [drewniane], deski z drewna twardego, deski z drewna
miękkiego, drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z drewna
miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego, fornir do podłóg,
podłogowe płyty parkietowe, listwy podłogowe, niemetalowe,
drewniane płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
drewniane parkiety fornirowane, laminowane panele parkietowe,
parkiety wykonane z drewna, drewno wielowarstwowe, drewno
obrobione, drewno półobrobione, drewno laminowane, drewno
fornirowane, panele drewniane, płyty z drewna, płytki drewniane,
drewniane profile, płyty drewniane, okładziny drewniane, boazerie
z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, warstwy okładzinowe
z drewna, drewniane panele akustyczne na sufity, drewniane panele akustyczne na ściany, zaprawa do naprawy dziur w konstrukcjach
drewnianych, zaprawa do naprawy pęknięć w konstrukcjach drewnianych.
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(111) 310634
(220) 2017 11 30
(210) 479580
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE
JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) JAWOR-PARKIET.PL PRODUCENT PODŁÓG DREWNIANYCH
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 26.11.01
(510), (511) 4 brykiety drzewne, 19 podłogi parkietowe, podłogi
drewniane, drewniane podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy izolujące pod podłogi, podłogi z twardego drewna, deski, deski
drewniane, deski podłogowe, drewniane deski sufitowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe [drewniane], deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, drewniane deski tarasowe, deski
tarasowe z drewna miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego,
fornir do podłóg, podłogowe płyty parkietowe, listwy podłogowe,
niemetalowe, drewniane płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty parkietowe, drewniane parkiety fornirowane, laminowane panele
parkietowe, parkiety wykonane z drewna, drewno wielowarstwowe,
drewno obrobione, drewno półobrobione, drewno laminowane,
drewno fornirowane, panele drewniane, płyty z drewna, płytki drewniane, drewniane profile, płyty drewniane, okładziny drewniane, boazerie z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, warstwy okładzinowe z drewna, drewniane panele akustyczne na sufity, drewniane
panele akustyczne na ściany, zaprawa do naprawy dziur w konstrukcjach drewnianych, zaprawa do naprawy pęknięć w konstrukcjach
drewnianych.
(111) 310635
(220) 2017 11 30
(210) 479581
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE
JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) CHEVRON JAWOR-PARKIET PREMIUM FLOORS
(540)

(531) 01.01.05, 26.01.04, 26.03.23, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi drewniane, drewniane
podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy izolujące pod podłogi, podłogi z twardego drewna, deski, deski drewniane, deski podłogowe, drewniane deski sufitowe, deski [drewno budowlane], deski
podłogowe [drewniane], deski z drewna twardego, deski z drewna
miękkiego, drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z drewna
miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego, fornir do podłóg,
podłogowe płyty parkietowe, listwy podłogowe, niemetalowe,
drewniane płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
drewniane parkiety fornirowane, laminowane panele parkietowe,
parkiety wykonane z drewna, drewno wielowarstwowe, drewno
obrobione, drewno półobrobione, drewno laminowane, drewno
fornirowane, panele drewniane, płyty z drewna, płytki drewniane,
drewniane profile, płyty drewniane, okładziny drewniane, boazerie
z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, warstwy okładzinowe
z drewna, drewniane panele akustyczne na sufity, drewniane panele akustyczne na ściany, zaprawa do naprawy dziur w konstrukcjach
drewnianych, zaprawa do naprawy pęknięć w konstrukcjach drewnianych.
(111) 310636
(220) 2017 11 30
(210) 479582
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE
JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie, PL.

3601

(540) RetroCollection Oryginalnie Stylizowana Podłoga
(540)

(531) 02.09.14, 14.07.06, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi drewniane, drewniane
podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy izolujące pod podłogi, podłogi z twardego drewna, deski, deski drewniane, deski podłogowe, drewniane deski sufitowe, deski [drewno budowlane], deski
podłogowe [drewniane], deski z drewna twardego, deski z drewna
miękkiego, drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z drewna
miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego, fornir do podłóg,
podłogowe płyty parkietowe, listwy podłogowe, niemetalowe,
drewniane płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
drewniane parkiety fornirowane, laminowane panele parkietowe,
parkiety wykonane z drewna, drewno wielowarstwowe, drewno
obrobione, drewno półobrobione, drewno laminowane, drewno
fornirowane, panele drewniane, płyty z drewna, płytki drewniane,
drewniane profile, płyty drewniane, okładziny drewniane, boazerie
z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, warstwy okładzinowe
z drewna, drewniane panele akustyczne na sufity, drewniane panele akustyczne na ściany, zaprawa do naprawy dziur w konstrukcjach
drewnianych, zaprawa do naprawy pęknięć w konstrukcjach drewnianych.
(111) 310637
(220) 2017 11 30
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, PL.
(540) it’s good, soo good! Musli Serduszka
(540)

(210) 479606

(531) 02.09.01, 08.01.14, 27.05.01
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, naleśniki, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki, produkty spożywcze
na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki.
(111) 310638
(220) 2017 11 30
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) NIEDZIELA ADAM TERMHAUS, Kraśnik, PL.
(540) bumki.
(540)

(210) 479610

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony, fioletowy,
ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały
(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki składane kuchenne i gospodarstwa domowego, jednorazowe składane pojemniki papierowe
na odpady śmiecie, jednorazowe składane pojemniki z tworzywa
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na odpady śmiecie, 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], tworzenie, pozyskiwanie i przetwarzanie
danych do baz komputerowych dotyczących towarów: jednorazowych składanych pojemników na śmiecie, usługi agencji eksportowo-importowych, informacje handlowe za za pośrednictwem
Internetu o zgrupowaniu jednorazowych składanych pojemników
na śmiecie, tak by umożliwić tym nabywcom obejrzenie i dokonanie poprzez Internet zakupu w hurtowni, sklepie jak również usługi
sprzedaży wysyłkowej tych towarów, produkcja filmów reklamowych, promocja i marketing sprzedaży pojemników dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radia i telewizji,
telefonu, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw i pokazów jednorazowych pojemników składanych na śmiecie i artykułów pochodnych w celach reklamowych
i handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

Nr 9/2018

(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, naleśniki, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki, produkty spożywcze
na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki.

(111) 310641
(220) 2017 12 01
(210) 479629
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, PL.
(540) Chia Break it’s good, soo good! Twoja przerwa!
(540)

(111) 310639
(220) 2017 12 01
(210) 479622
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, PL.
(540) Chia Break it’s good, soo good! Twoja przerwa!
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, brązowy, zielony, biały, srebrny,
beżowy, jasnobrązowy
(531) 05.07.08, 08.07.15, 11.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, naleśniki, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki, produkty spożywcze
na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki.
(111) 310640
(220) 2017 12 01
(210) 479626
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, PL.
(540) Chia Break it’s good, soo good! Twoja przerwa!
(540)

Kolor znaku: czerwony, różowy, brązowy, zielony, biały, srebrny,
beżowy, jasnobrązowy
(531) 05.07.09, 08.07.15, 11.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, naleśniki, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki, produkty spożywcze
na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki.
(111) 310642
(220) 2017 12 04
(210) 479668
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) przetyczka wieszaka noniusza Siniat fast-pin
(510), (511) 6 metalowe elementy budowlane, przetyczki metalowe,
zawleczki, profile metalowe, aluminiowe.
(111) 310643
(220) 2017 12 04
(210) 479693
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) MŁYNARCZYK MICHAŁ WYTWÓRNIA LODÓW I ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH, Leszno, PL.
(540) WYTWÓRNIA LODÓW Młynarczyk Wytwórnia Lodów
Młynarczyk rok założenia 1947 Lody Pingwin
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, szary
(531) 03.07.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 30 lody spożywcze, desery lodowe, rolady i torty lodowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, sorbety jako lody, lody spożywcze w proszku, sosy do lodów i deserów.
Kolor znaku: czerwony, brązowy, zielony, biały, srebrny, beżowy,
jasnobrązowy
(531) 08.07.15, 05.07.08, 11.03.05, 27.05.01, 29.01.15

(111) 310644
(151) 2018 05 30

(220) 2017 12 05
(441) 2018 02 12

(210) 479748
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(732) CIEŚLIK ANDRZEJ, NABIAŁKOWSKA DANUTA OPTIVA SALON
OPTYCZNY SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec, PL.
(540) optiva.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki, leki okulistyczne, krople do oczu, płyny do soczewek, 9 soczewki kontaktowe, szkła do okularów, okulary korekcyjne,
okulary przeciwsłoneczne, urządzenia optyczne, oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania w okulistyce i optyce, 35 prowadzenie sklepu, w tym sklepu internetowego w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki
do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle, prowadzenie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów,
szkła do okularów, okulary, binokle, 44 usługi medyczne, usługi okulistyczne, usługi optyczne.
(111) 310645
(220) 2017 12 06
(210) 479772
(151) 2018 05 29
(441) 2018 01 22
(732) FABRYKA WÓDEK POLMOS ŁAŃCUT SPÓŁKA AKCYJNA,
Łańcut, PL.
(540) Polonaise
(540)

3603

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, niebieski
(531) 03.09.18, 17.02.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel [paliwo].
(111) 310649
(220) 2017 12 07
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 15
(732) KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) KTK Polska
(540)

(210) 479811

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel [paliwo], 35 agencje importowo-eksportowe, aukcje i przetargi [organizowanie sprzedaży w trybie],
36 agencje celne, 39 dostarczenia towarów [zaopatrzenie], fracht
[przewóz towarów], fracht kolejowy [transport], logistyka transportu,
magazynowanie [wynajmowanie], składowanie, składowanie towarów, spedycja, towary [dostarczanie], towary [składowanie], 42 badania chemiczne, badania techniczne, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, 45 arbitraż.
(111) 310650
(220) 2017 12 07
(210) 479816
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 15
(732) PROENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL.
(540) PROENERGO
(510), (511) 35 sprzedaż energii elektrycznej i gazu, usługi porównywania cen energii, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług.

Kolor znaku: srebrny, niebieski, złoty, biały
(531) 29.01.14, 19.07.01, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.05.04,
26.04.02, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 310646
(220) 2017 12 06
(210) 479781
(151) 2018 05 29
(441) 2018 01 22
(732) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo, PL.
(540) OptiCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i leki weterynaryjne.
(111) 310647
(220) 2017 12 06
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 29
(732) Swiss Pharma International AG, Zurich, CH.
(540) HIPERNEBU
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 479785

(111) 310648
(220) 2017 12 07
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 15
(732) KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) CZARNA PERŁA

(210) 479810

(111) 310651
(220) 2017 12 07
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) KASPRZAK-SABIK DOROTA, Warszawa, PL.
(540) Dorota Goldpoint
(540)

(210) 479818

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 18 skóra i imitacje skóry i wyroby z tych
materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 310652
(220) 2017 12 07
(210) 479822
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) RUPAXA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

3604
(111) 310653
(220) 2017 12 07
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) WILK ŁUKASZ, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) SILMENT
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 479827

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 1 spoiwa stabilizacyjne, spoiwa hydrauliczne, spoiwa
powietrzne, materiały utwardzające, materiały osuszające, materiały
do betonu, materiały posiadające wiążące właściwości hydrauliczne, materiały do nawożenia gleby, materiały do unieszkodliwiania
odpadów, materiały do płuczek wiertniczych, środki chemiczne dla
przemysłu, plastyfikatory, węgiel aktywny, bentonit, 17 materiały
wypełniające, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, geomaty, materiały stosowane w mieszankach do iniekcji, materiały stosowane w zaprawach plastycznych, 19 zaprawy budowlane, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały do osuszania gruntów, materiały
wiążące do naprawy dróg, materiały do budowy poszczególnych
warstw nośnych drogi, materiały do budowy nasypów drogowych,
materiały do budowy nasypów i podkładów kolejowych, materiały
do budowy wałów przeciwpowodziowych, materiały stabilizujące
grunt właściwy, materiały posiadające właściwości wapna, materiały posiadające właściwości cementu, silikaty, budowlane materiały
niemetalowe, kostka brukowa, bloczki betonowe, beton, 35 usługi zarządzania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie administrowania działalności gospodarczej, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych, usługi
handlowe w zakresie materiałów budowlanych świadczone poprzez
sieć Internetu, usługi w zakresie agencji reklamowej w tym reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie dystrybucji
(rozpowszechniania) materiałów reklamowych, druków, prospektów,
broszur, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach,
marketach, sklepach z materiałami budowlanymi, usługi zarządzania w zakresie zamówień handlowych, usługi sprzedaży i promocji
dla osób trzecich różnych materiałów budowlanych, prognozy ekonomiczne, badania marketingowe, badania rynku, badania opinii
publicznej, 37 usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne, roboty
wydobywcze, wynajem sprzętu budowlanego, 40 unieszkodliwianie
odpadów, przetwarzanie odpadów, recykling odpadów.
(111) 310654
(220) 2017 12 07
(210) 479828
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) EJLAK ANETTA PRACOWNIA KRAWIECKA, Jelenia Góra, PL.
(540) EJLAK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 40 krawiectwo, szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), usługi krawieckie, usługi krawieckie
[produkcja na zamówienie], 42 projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 310655
(220) 2017 12 07
(210) 479832
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) WILK ŁUKASZ, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) SILMENT
(510), (511) 1 spoiwa stabilizacyjne, spoiwa hydrauliczne, spoiwa
powietrzne, materiały utwardzające, materiały osuszające, materiały
do betonu, materiały posiadające wiążące właściwości hydrauliczne, materiały do nawożenia gleby, materiały do unieszkodliwiania
odpadów, materiały do płuczek wiertniczych, środki chemiczne dla
przemysłu, plastyfikatory, węgiel aktywny, bentonit, 17 materiały wypełniające, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, geomaty,
materiały stosowane w mieszankach do iniekcji, materiały stosowane
w zaprawach plastycznych, 19 zaprawy budowlane, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do osuszania gruntów, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały do budowy poszczególnych warstw
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nośnych drogi, materiały do budowy nasypów drogowych, materiały
do budowy nasypów i podkładów kolejowych, materiały do budowy
wałów przeciwpowodziowych, materiały stabilizujące grunt właściwy,
materiały posiadające właściwości wapna, materiały posiadające właściwości cementu, silikaty, budowlane materiały niemetalowe, kostka
brukowa, bloczki betonowe, beton, 35 usługi zarządzania w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie administrowania działalności gospodarczej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych, usługi handlowe w zakresie materiałów
budowlanych świadczone poprzez sieć Internetu, usługi w zakresie
agencji reklamowej w tym reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie dystrybucji (rozpowszechniania) materiałów reklamowych, druków, prospektów, broszur, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowniach, marketach, sklepach z materiałami budowlanymi, usługi zarządzania w zakresie zamówień handlowych, usługi
sprzedaży i promocji dla osób trzecich różnych materiałów budowlanych, prognozy ekonomiczne, badania marketingowe, badania rynku,
badania opinii publicznej, 37 usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne, roboty wydobywcze, wynajem sprzętu budowlanego, 40 unieszkodliwianie odpadów, przetwarzanie odpadów, recykling odpadów.

(111) 310656
(220) 2017 12 07
(210) 479833
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) GARDISEPT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku
medycznego, odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutyczne,
syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów stomatologicznych, antyseptyki, 10 urządzenia rozpylające
do aerozoli do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne,
rozpylacze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, inhalatory.
(111) 310657
(220) 2017 12 07
(210) 479836
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 15
(732) POLMOTOR AUTO-SERWIS JAN PRZEPŁATA, DARIUSZ
OLKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, PL.
(540) Super Pewniak
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi marketingowe, organizowanie kampanii reklamowych, usługi przedstawicielskie, prowadzenie interesów osób
trzecich, usługi dealerskie, usługi agencji importowo-eksportowej,
sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz internetowa samochodów oraz
innych pojazdów mechanicznych, części zamiennych oraz akcesorii
do pojazdów mechanicznych, 37 usługi w zakresie montażu, napraw
i konserwacji samochodów oraz innych pojazdów mechanjcznych,
42 usługi w zakresie badania i analiz technicznych pojazdów, testowanie pojazdów mechanicznych.
(111) 310658
(220) 2017 12 07
(210) 479838
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 15
(732) POLMOTOR AUTO-SERWIS JAN PRZEPŁATA, DARIUSZ
OLKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, PL.
(540) POLMOTOR
(510), (511) 35 usługi marketingowe, organizowanie kampanii reklamowych, usługi przedstawicielskie, prowadzenie interesów osób
trzecich, usługi dealerskie, usługi agencji importowo-eksportowej,
sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz internetowa samochodów oraz
innych pojazdów mechanicznych, części zamiennych oraz akcesorii
do pojazdów mechanicznych, 37 usługi w zakresie montażu, napraw
i konserwacji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych,
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42 usługi w zakresie badania i analiz technicznych pojazdów, testowanie pojazdów mechanicznych.

(111) 310659
(220) 2017 12 07
(210) 479839
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 15
(732) POLMOTOR AUTO-SERWIS JAN PRZEPŁATA, DARIUSZ
OLKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, PL.
(540) GRUPA POLMOTOR
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, organizowanie kampanii reklamowych, usługi przedstawicielskie, prowadzenie interesów osób
trzecich, usługi dealerskie, usługi agencji importowo-eksportowej,
sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz internetowa samochodów oraz
innych pojazdów mechanicznych, części zamiennych oraz akcesorii
do pojazdów mechanicznych, 37 usługi w zakresie montażu, napraw
i konserwacji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych,
42 usługi w zakresie badania i analiz technicznych pojazdów, testowanie pojazdów mechanicznych.
(111) 310660
(220) 2017 12 07
(210) 479853
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Carbon&Clay
(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 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 demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glinki 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) 310661
(220) 2017 12 07
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) STOLAREK KAMIL, Pabianice, PL.
(540) VRATA Jakość i bezpieczeństwo na lata
(540)

(210) 479858

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 07.03.11, 14.05.01, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane w zakresie montażu drzwi.
(111) 310662
(220) 2017 12 08
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HOME CARe
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały, żółty
(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14

(210) 479886
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(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne dla dzieci, przybory do golenia, mydła i żele, środki do kąpieli, kremy do rąk i stóp, zmywacze/
pomadki/cienie, 5 akcesoria higieniczne dla dzieci, preparaty witaminowe, 8 akcesoria kosmetyczne, 16 papier toaletowy, chusteczki,
25 skarpety, rajstopy.

(111) 310663
(220) 2017 12 08
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HOME DeLICATe
(540)

(210) 479887

Kolor znaku: zielony, czarny, biały, żółty
(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 płatki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, 5 tampony, podpaski, wkładki higieniczne, 16 ręczniki papierowe, papier toaletowy.
(111) 310664
(220) 2017 12 08
(210) 479899
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) SOWIŃSKA-NAPIERAŁA MAGDALENA, Kraków, PL.
(540) Woodlans
(510), (511) 14 zegarki.
(111) 310665
(220) 2017 12 08
(210) 479931
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) WOJCIECHOWSKA KATARZYNA MARIA, Warszawa, PL.
(540) MIASTA RYTM
(510), (511) 9 filmy wideo, filmy do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, nagrane filmy, 16 książki, poradniki
[podręczniki], przewodniki, 35 usługi reklamowe związane z książkami, filmami video i treściami udostępnianymi online, sprzedaż hurtowa
i detaliczna w związku z książkami i filmami w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, 41 produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja programów dokumentalnych, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, produkcja programów
telewizyjnych, montaż programów telewizyjnych, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, udostępnianie multimedialnych
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, usługi wydawnicze
i reporterskie, publikacja czasopism, publikacja i redagowanie książek, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, publikacja książek i czasopism elektronicznych online,
nie do pobrania, publikacja online tekstów i druków, innych niż reklamowe, usługi pisania blogów, usługi pisania i tworzenia video-blogów.
(111) 310666
(220) 2017 12 11
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka, PL.
(540) LODY PRL
(540)

(210) 479959

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów), lody
sorbetowe, mieszanki na sorbetowe, lody mleczne, lody wielosmakowe, lody owocowe, lody o smaku czekoladowym, jogurty mrożone,
lody z dodatkami: bitej śmietany, owoców świeżych i ich przetwo-
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rów, orzechów, pieczywa cukierniczego, galaretek, sosów deserowych, alkoholu, jadalnych ozdób do ciast i lodów.

(111) 310667
(220) 2017 12 11
(210) 479962
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) WERWIŃSKI PIOTR VERVINCI TRAVEL, Bydgoszcz, PL.
(540) VERVINCI TRAVEL
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, fioletowy, czarny
(531) 04.02.02, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi w zakresie prowadzenia biur turystycznych
oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów),
usługi organizacji wycieczek i podróży, w tym wycieczek ze zwiedzaniem, turystycznych i z przewodnikiem, organizowanie wycieczek,
organizowanie usług przewodników turystycznych, planowanie i organizowanie wycieczek, rezerwowanie wycieczek, usługi informacji,
rezerwacji oraz pośrednictwa w transporcie, 43 usługi prowadzenia
agencji i biur zakwaterowania oraz rezerwacji noclegów.
(111) 310668
(220) 2017 12 11
(210) 479965
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) GALEWSKI TYMON GTI, Gdańsk, PL.
(540) GTI
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje, metalowe materiały budowlane, półprodukty z aluminium lub jego stopów, metale nieżelazne
i ich stopy, aluminium i jego stopy, metalowe drobne wyroby, wyroby ze stali, 35 administracyjnie zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi, prace biurowe, leasing pracowniczy, agencje i biura
pośrednictwa pracy, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w działalności handlowej, pomoc w zarządzaniu, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, konsultacje budowlane, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa
mostów i tuneli, malowanie, asfaltowanie, betonowanie, budowa
dróg, szklenie [obróbka szkła], konserwacja i naprawa części i osprzętu łodzi, przebudowa, renowacja i naprawa jachtów i łodzi, wynajem
sprzętu budowlanego, wynajem maszyn i narzędzi budowlanych,
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 40 obróbka metali,
42 architektura, projektowanie techniczne, doradztwo techniczne,
doradztwo projektowe, planowanie projektu, doradztwo w zakresie
projektowania konstrukcyjnego, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w zakresie projektów budowlanych, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą.
(111) 310669
(220) 2017 12 11
(210) 479974
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) HREŚKA MARIAN P.P.H.U. HREŚKA, Zaskale, PL.
(540) Gorący Potok
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 06.19.16, 06.01.04, 06.03.14, 05.01.10, 05.01.08, 27.05.01,
01.15.11, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki na bazie
własnej wody termalnej, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające do celów kosme-
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tycznych, balsamy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne,
maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
olejki eteryczne, preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, woda kolońska, woda perfumowana,
5 balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, kąpiele tlenowe, mineralne suplementy diety, mydła antybakteryjne, mydła
dezynfekujące, mydła lecznicze, olejki lecznicze, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, woda termalna,
wody mineralne do celów medycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, 35 administrowanie i zarządzanie hotelami, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi sprzedaży (promocja)
dla osób trzecich, w sklepie, następującymi artykułami: odzież, biżuteria, pamiątki regionalne, kosmetyki, kosmetyki na bazie własnej
wody termalnej, 41 usługi klubów zdrowia jako poprawianie kondycji, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, nocne kluby, organizowanie obozów sportowych, usługi prowadzenia obozów
wakacyjnych jako rozrywka, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenia warsztatów szkoleń, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć
jako rozrywka, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, prowadzenie zajęć fitness, widowiska
jako rozrywka, organizowanie widowisk [impresariat], udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi parków rozrywki, w tym parków wodnych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, domach turystycznych i kempingach, usługi gastronomiczne związane z podawaniem
potraw i napojów w barach, kawiarniach, kafeteriach jako bufetach,
restauracjach, restauracjach samoobsługowych i stołówkach, barach
szybkiej obsługi (snack-barach), przygotowanie dań na zamówienie
oraz ich dostawa-catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające
na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny:
telefax, komputer, Internet, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, organizowanie
obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi,
narady), 44 usługi fizjoterapii i fizykoterapii, opieka zdrowotna, łaźnie
publiczne, łaźnie tureckie, manicure, masaż, salony piękności, salony fryzjerskie, usługi sanatoriów, usługi saun, usługi solariów, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi
świadczone przez wizażystów, usługi SPA, usługi basenów, basenów
termalnych, aromaterapia.

(111) 310670
(220) 2017 12 11
(210) 479975
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 22
(732) QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) QNA Technology
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
nanomateriały do użytku w nauce, nanomateriały do użytku w przemyśle, nanomateriały do analiz laboratoryjnych, nanomateriały
do zastosowania jako substraty fluorescencyjne, 42 usługi badań
naukowych i technicznych, laboratoryjne badania właściwości nanomateriałów, opracowywanie i ocena syntez nanomateriałów, opracowywanie i testowanie metod produkcji nanomateriałów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami w dziedzinie inżynierii
materiałowej, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie inżynierii
materiałowej.
(111) 310671
(220) 2017 12 11
(210) 479978
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 29
(732) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) solvea
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(540)

Kolor znaku: srebrny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy
do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetyczne peelingi
do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, kosmetyki
do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki do ust, kosmetyki do brwi,
ołówki do brwi, tusze do rzęs, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
kosmetyki do włosów, farby do włosów, lakier do włosów, odżywki
do włosów, maski kosmetyczne, płyny do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche szampony, szampony, mydła
i żele, patyczki z watą do celów kosmetycznych, płyny po goleniu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], bawełniane płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty perfumeryjne, perfumy, woda kolońska, woda perfumowana, olejki eteryczne, zestawy
kosmetyków.
(111) 310672
(220) 2017 12 11
(210) 479988
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 29
(732) CENTRUM MEDYCZNE PRO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) pro MED
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 transport karetkowy, transport medyczny ludzi, transport pacjentów, usługi ratownictwa osób, 44 chirurgia plastyczna,
badania rentgenowskie w celach medycznych, diagnostyka obrazowa w dziedzinie medycyny, doradztwo żywieniowe, masaż i terapia
manualna, usługi analiz laboratoryjnych, usługi badań mammograficznych, usługi banku krwi, usługi diagnostyki medycznej, usługi
obrazowania PET, usługi medycyny alternatywnej, usługi medycyny
estetycznej, usługi medyczne świadczone przez gabinety lekarskie
wszelkich specjalizacji, usługi obrazowania medycznego, usługi
paramedyczne, usługi położnicze, usługi sztucznego zapłodnienia,
usługi terapeutyczne, usługi w zakresie fizykoterapii i fizjoterapii,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej, usługi w zakresie szczepień.
(111) 310673
(220) 2017 12 11
(210) 479991
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 29
(732) CZARNIAWSKI SZCZEPAN ALFA-DENT SZCZEPAN MARIUSZ
CZARNIAWSKI PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNOPROTETYCZNA, Białystok, PL.
(540) alfa-dent
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie stomatologii, diagnostyka i leczenie chorób zębów i jamy ustnej, implantologia, protetyka,
ortodoncja, endodoncja, badania radiologiczne zębów, usługi z zakresu profilaktyki zębów i jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, doradztwo w zakresie profilaktyki jamy ustnej i żywienia, usługi
stomatologii estetycznej, wybielanie zębów, usługi korygowania
kształtu i koloru zębów, zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne
w jamie ustnej.
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(111) 310674
(220) 2017 12 11
(210) 479992
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 29
(732) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski, PL.
(540) NATURALNE SPECJAŁY
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.04.09, 27.05.01, 26.13.25, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 310675
(220) 2017 12 11
(210) 479994
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice, PL.
(540) HARD Shape 2 in 1
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 akryl do paznokci, akryle kolorowe, plastry gumowe
przylepne, kamień polerski, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, olejki do paznokci, żele do paznokci, ozdoby do paznokci, szablony
do paznokci, tipsy, sztuczne paznokcie, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, pumeks, zmywacz do lakieru do paznokci, płyny do usuwania sztucznych paznokci zmywacze do paznokci, żele UV do paznokci, żel led, płatki kosmetyczne do paznokci,
35 usługi sprzedaży towarów z zakresu kosmetyki paznokci, 44 salony
piękności, usługi manicure, usługi pedicure, usługi wizażystów.
(111) 310676
(220) 2017 12 11
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 29
(732) WEB24.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) web24
(540)

(210) 479999

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.17
(510), (511) 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
(111) 310677
(220) 2013 03 25
(210) 412182
(151) 2018 05 07
(441) 2013 07 08
(732) VIDI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vitreo
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 310678
(220) 2017 09 05
(210) 476168
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540)
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 29.01.05
(510), (511) 38 usługi łączności w zakresie: telefonii komórkowej.
(111) 310679
(220) 2015 02 02
(151) 2018 02 20
(441) 2015 05 25
(732) FRUITLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żdżarów, PL.
(540) OVO
(540)

(210) 438453

Kolor znaku: czerwony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 świeże owoce, warzywa świeże.
(111) 310680
(220) 2016 08 18
(151) 2018 04 13
(441) 2016 10 10
(732) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) BIKE EXPO KIELCE
(540)

(210) 460445

Nr 9/2018

farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty
do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
preparaty medyczne do odchudzania, 30 miód i wyroby na podstawie
miodu, herbaty ziołowe, esencje smakowe do żywności (z wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje herbaciane, esencje
kawowe, esencje smakowe do gotowania, 33 likiery.

(111) 310682
(220) 2017 01 04
(210) 465961
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Karczew, PL.
(540) SuperDrob
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 03.07.03, 03.07.24, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 29 drób nieżywy, flaki, galarety mięsne, jaja, kiełbasy,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso
solone, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, pasztet z wątróbki,
wędliny, 30 cheeseburgery, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, mięsne sosy, paszteciki, przyprawy, sosy do sałatek, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji
informacji handlowej, agencji reklamowej, badanie rynku, udzielanie
handlowych informacji i porad konsumentom, handlowe wyceny,
prezentowanie produktów mięsnych w mediach do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
telewizyjnej i prasowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
promocji sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie sklepów detalicznych lub hurtowni zapewniających wyselekcjonowanie z myślą
o osobach trzecich produktów mięsnych, bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach.

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.05, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów, giełd oraz
wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama i promocja
na rzecz osób trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, szkoleń, organizowanie i administrowanie wystawami
kulturalnymi i edukacyjnymi, organizowanie konkursów.

(111) 310683
(220) 2017 05 19
(210) 471900
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CMS
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(111) 310681
(220) 2016 09 20
(151) 2018 06 13
(441) 2017 12 11
(732) ALBA THYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, PL.
(540) Alba Thyment
(540)

(111) 310684
(220) 2017 08 25
(210) 475813
(151) 2018 06 18
(441) 2017 12 04
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA Z CHILI PIKANTNY MEGA OSTRA CHILLI CHICKEN
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (VERY HOT)
(540)

(210) 461755

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, olejki eteryczne, esencje zapachowe, 5 wyroby farmaceutyczne, leki, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnozielony, zielony, szary, czarny,
pomarańczowy, żółty, jasnożółty, fioletowy
(531) 05.09.06, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.11, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa,
koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy
w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.

(111) 310685
(220) 2017 09 21
(210) 476733
(151) 2018 06 15
(441) 2017 10 30
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) ORANŻADA
(540)
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(732) ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540) Cynkosil
(510), (511) 2 farby, środki przeciwkorozyjne.
(111) 310688
(220) 2017 10 04
(210) 477292
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) PROVITIM-PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK
SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, PL.
(540) C-VIT+
(510), (511) 1 dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów
do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt (inne niż
do użytku weterynaryjnego), 5 suplementy odżywcze do pasz dla
zwierząt gospodarskich, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
31 karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 310689
(220) 2017 10 12
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) TEDDY EDDIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) EB Edu Bears solutions for education
(540)

(210) 477644

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.04.05, 26.04.07, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(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, detaliczna oraz za pośrednictwem internetu węgla kamiennego, brykietów 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 zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, gromadzenie w jednym
miejscu towarów w celach eksploatacyjnych i sprzedaży, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów
oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki zwłaszcza worki.

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do rejestracji, transmisji i odtwarzania dźwięku oraz obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku, taśmy i kasety magnetofonowe,
kasety video, taśmy filmowe, płyty fonograficzne, kompaktowe dyski audio-video, kompaktowe dyski optyczne, w tym płyty CD i DVD,
wszystkie nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku z nagraniami materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, urządzenia i instrumenty
do celów dydaktycznych, programy i systemy komputerowe, szczególnie do celów szkoleniowych i edukacyjnych, 16 foldery, Ulotki, Etykiety, opakowania, Artykuły biurowe, Bloki rysunkowe, Czasopisma,
Pocztówki, kartoniki, naklejki, chorągiewki, Formularze, Katalogi,
Materiały do nauczania, do rysowania, Materiały drukowane, Notesy,
Wszelkie papiery ozdobne, Pudełka papierowe, kartonowe, Segregatory, Serwetki, Skoroszyty, Szyldy, tablice, Taśmy, Torebki papierowe,
Zeszyty, Zakładki do książek, książki, podręczniki, katalogi, broszury,
druki, publikacje oraz wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, materiały instruktażowe, szkoleniowe i edukacyjne zawarte w tej klasie,
afisze, plakaty, fotografie, kalendarze, notatniki, okładki, obwoluty,
teczki i torby z papieru lub tworzyw sztucznych, nalepki, plansze,
reprodukcje graficzne, 41 świadczenie usług edukacyjnych, nauczanie bezpośrednie, korespondencyjne oraz internetowe, świadczenie
usług w zakresie organizacji szkoleń i edukacji oraz udostępniania
opracowanych i licencjonowanych programów nauczania, udostępnianie opracowanych i licencjonowanych programów nauczania
w drodze franszyzy, usługi szkół językowych w oparciu o specjalistyczne programy nauczania własne i licencjonowane, w tym metodami bezpośrednimi, korespondencyjnymi i elektronicznymi, kursy
językowe z wykorzystaniem technik relaksacyjnych, kursy języków
obcych o różnych poziomach zaawansowania, w tym przygotowujące do egzaminów w standardach międzynarodowych, szkolenia
podnoszące skuteczność uczenia się i efektywności pracy, kursy
języków obcych dla dzieci oraz nauki dzieci ortografii, sprawnego
czytania, skutecznego notowania, ćwiczenia pamięci i koncentracji, warsztaty dla rodziców małych dzieci i przyszłych rodziców oraz
pedagogów i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
przygotowywanie oraz produkcja materiałów szkoleniowych przez
nagrywanie dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, w tym techniką
cyfrową, publikowanie książek i podręczników, usługi tłumaczenia,
świadczenie usług w dziedzinie rozrywki.

(111) 310687
(151) 2018 06 11

(111) 310690
(151) 2018 05 08

Kolor znaku: czerwony, żółty, fioletowy
(531) 19.07.01, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.22,
26.01.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
(111) 310686
(220) 2017 09 26
(210) 476922
(151) 2018 06 11
(441) 2017 12 11
(732) AUGUSTYN DARIUSZ BEST TRANS, Mikołów, PL.
(540) BEST TRANS
(540)

(220) 2017 09 25
(441) 2017 12 11

(210) 476917

(220) 2017 10 23
(441) 2018 01 15

(210) 478090
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(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) La Bonita
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 26.02.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 szybkowary elektryczne, czajniki elektryczne,
21 garnki, patelnie, zestawy garnków.
(111) 310691
(220) 2017 10 23
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) La Bonita
(540)

(210) 478091

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 26.02.08, 26.02.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 szybkowary elektryczne, czajniki elektryczne,
21 garnki, patelnie, zestawy garnków.
(111) 310692
(220) 2017 10 25
(210) 478208
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 05
(732) ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) ADVATUS
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, sklepów
detalicznych oraz za pośrednictwem systemu tele-zakupów, przy
wykorzystaniu komunikacji komputerowej, sieci komputerowej
i telewizji interaktywnej, sklepu on-line, z towarami: podzespoły
i akcesoria komputerowe, aparatura do przetwarzania informacji,
urządzenia, materiały i akcesoria do konstrukcji teleinformatycznych
sieci bezprzewodowych, systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem informacji w sieciach teleinformatycznych-routerów,
elementy i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria do konstrukcji informatycznych sieci o zasięgu lokalnym, sieci
miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji IP, w tym
urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach komputerowych,
modemy, monitory komputerowe, płytki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów scalonych, płytki półprzewodnikowe-chipy, półprzewodniki, centralne jednostki przetwarzania, w tym procesory,
przekaźniki sygnałów elektronicznych, moduły ładowalne, w tym
publikacje elektroniczne, maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla przemysłu i handlu, w tym kasy fiskalne, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny faksymilowe,
maszyny sumujące, aparaty radiowe, aparatura do radiokomunikacji
przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraficzna, maszty radiotelegraficzne, przewody telegraficzne, przewody
telefoniczne, przenośne telefony, nadajniki telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyjne, maszty do łączności radiowej,
odbiorniki radiowe, anteny i maszty antenowe do telefonii bez-
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przewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy,
telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych,
złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany, usługi
w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, doradztwo budowlane, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraficzne oraz usługi
obejmujące: łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność
radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraficzną, ogłoszenia
elektroniczne, pocztę elektroniczną, połączenia i trasy połączeń
(usługi) dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie
telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych środków łączności elektronicznej,
42 usługi obejmujące: instalacje oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego i projektowanie systemów komputerowych w dziedzinie łączności bezprzewodowej, wypożyczanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych
przez programy komputerowe, wypożyczanie komputerów, usługi
związane z projektowaniem budynków, analizy i badania techniczne
w dziedzinie łączności bezprzewodowej.

(111) 310693
(220) 2017 10 26
(210) 478269
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) OSUCHOWSKI ADAM PPHU ADOS, Reguły, PL.
(540) BREATH easy
(540)

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła: mydła lecznicze, mydła zapachowe, kostki mydła toaletowego, mydła w płynie,
żele pod prysznic, żele do mycia, płyny do kąpieli, sole do kąpieli
do celów innych niż lecznicze, środki do higieny intymnej, emulsje do higieny intymnej, pianki do higieny intymnej, dezodoranty
i środki przeciw poceniu, antyperspiranty, dezodoranty do użytku
osobistego, dezodoranty w sztyfcie, dezodoranty roll-on, dezodoranty w sprayu, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła dezynfekujące, talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych,
oliwki do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
wazelina, pomady do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, preparaty wybielające do skóry, kremy wybielające do skóry, sole wybielające do skóry,
balsamy do skóry, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, preparaty kosmetyczne do opalania się,
preparaty przeciwsłoneczne, środki do samoopalania, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych,
olejki pielęgnacyjne, żele do peelingu, kremy do stóp, kremy zmiękczające do skóry stóp, zestawy kosmetyków, kosmetyki, kosmetyki
upiększające, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, lakiery do paznokci, utwardzacze do lakierów, środki do usuwania lakierów, zmywacze do paznokci, preparaty do wzmacniania płytki paznokci, preparaty do wygładzania
płytki paznokci, odżywki do paznokci, kremy do paznokci, preparaty
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witaminowe do paznokci, olejki do paznokci, sztuczne paznokcie,
tipsy, kleje do mocowania sztucznych paznokci, ozdoby do paznokci,
kalkomanie, zestawy do modelowania i zdobienia paznokci, wzory
do zdobienia paznokci, biżuteria do paznokci, środki perfumeryjne,
perfumy, perfumy w maści, olejki do celów perfumeryjnych olejki eteryczne, wody kolońskie, woda lawendowa, wody toaletowe,
esencje eteryczne, preparaty do golenia mydło, do golenia, kremy
do golenia, pianki do golenia, ałun po goleniu, płyny po goleniu,
kremy po goleniu, żele po goleniu, balsamy po goleniu, preparaty
do depilacji, kremy do depilacji, woski do depilacji, plastry do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, serwetki nasączone lotonami kosmetycznymi, ozdoby do celów kosmetycznych,
materiały przylepne do celów kosmetycznych, 44 usługi w zakresie
prowadzenia klinik kosmetycznych, usługi w zakresie prowadzenia
salonów kosmetycznych, gabinetów kosmetycznych, świadczenie
usług przez salony piękności, usługi w zakresie masażu, usługi w zakresie zabiegów higienicznych i pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne pielęgnacji ciała, zabiegi pielęgnacji dłoni i stóp, usługi wizażu,
usługi manicure, usługi pedicure, nakładanie paznokci sztucznych,
nakładanie tipsów, prowadzenie poradnictwa i pokazów w zakresie
sposobów używania i stosowania kosmetyków, artykułów pielęgnacyjnych, perfumeryjnych, farmaceutyków, mianowicie preparatów
do pielęgnacji paznokci, manicure, pedicure, dłoni i stóp, prowadzenie salonów kosmetycznych.

(111) 310694
(220) 2017 10 26
(210) 478283
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 05
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, błękitny, zielony, fioletowy, różowy
(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15, 24.05.25, 24.11.25,
26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 310695
(220) 2017 10 30
(210) 478369
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Duosen Melatonina
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 310696
(220) 2017 10 30
(210) 478404
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 12
(732) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka, PL.
(540) zona design
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
drabiny i ruchome schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla
zwierząt domowych, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble], barki [meble], barki przenośne [meble], biblioteczki [regały na książki],
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biurka i stoły, biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty
stołowe, cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble],
drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne niemetalowe
[części mebli], duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, ekrany działowe w formie mebli, ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe, elementy
wnętrza szaf, fotele biurowe, fotele bujane, fotele ergonomiczne
z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane
z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg
[meble], fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kredensy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, krzesła składane, kufry [szafki], lady do celów prezentacji, lady
robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki do boisk sportowych, ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leżaki do opalania, łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra (srebrzone szkło), meble, meble antyczne, meble bambusowe,
meble biurowe, meble dla dzieci, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia sklepów, meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble metalowe, meble na miarę (do zabudowy), meble
ogrodowe, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble stołówkowe, meble sypialne, meble szkolne,
meble tapicerowane, meble trzcinowe, meble w stylu antycznym,
meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble zawierające
łóżka, meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble],
podnóżki, półki metalowe, półki na żywność, przenośne biurka,
przenośne meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fotele, ściany działowe [meble], skrzynie, skrzynie [meble], sofy rozsuwane, sofy ścienne, stojaki będące meblami wykonane z materiałów
niemetalowych, stojaki [meble] na antałki, stojaki na biurka [meble],
stojaki na parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły do masażu, stoły
do pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły marmurowe, stoły
na jednej nodze, stoły warsztatowe, szafki [meble], szafki kuchenne,
szafki do sypialni, szafki do łazienek, szafki metalowe [meble], szafki
ścienne, szafki z lustrami, szafy [meble], szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, szuflady [części mebli], tablice w postaci mebli, taborety, toaletki, tapczany posiadające miejsce do przechowywania,
wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, witryny, wózki meblowe, wyposażenie łazienek w formie
mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, żaluzje do wnętrz
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchennych, karimaty, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], łóżka, materace, składane łóżka, sofa nadmuchiwana, lustra
[meble], lustra ścienne, rolety wewnętrzne, rolety termoizolacyjne,
rolety wewnętrzne okienne, żaluzje drewniane, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie, żaluzje z lamelami [wewnętrzne], manekiny na ubrania, figurki drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby],
popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia
z kości, rzeźby drewniane, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych,
zwierzęta wypchane, lustra [nieprzenośne], beczki i beczułki, niemetalowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki z rogu, pojemniki z trzciny, pudełka z drewna, pudełka z tworzyw sztucznych,
skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, zbiorniki do składowania
z drewna, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z tworzyw
sztucznych, drabiny, niemetalowe, drabiny z tworzyw sztucznych,
manekiny, manekiny krawieckie, meble do eksponowania towarów,
tablice do prezentacji, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie przewodników
reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing
bezpośredni, marketing internetowy, oferowanie próbek produktów,
pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, projektowanie broszur reklamowych, promocja
sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie dzieł sztuki
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie towarów i usług osób trzecich,
promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
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i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi
reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie marketingu produktów,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych
telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług,
przygotowywanie wystaw w celach handlowych, rozpowszechnianie reklam poprzez internet, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie promocji
działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług
telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego
porównywania i kupowania tych usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje
i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów
i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie towarów
i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna
i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, telemarketing, udzielanie porad
dla konsumentów o produktach, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania wyposażenia
biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki,
usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie
prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie
wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy
biznesowej, dostarczanie informacji handlowych, informacja handlo-
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wa wspomagana komputerowo, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych,
udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie informacji handlowej, analizy badań rynkowych, badania rynkowe, nabywanie informacji handlowych.

(111) 310697
(220) 2017 10 30
(210) 478407
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 12
(732) ELECTRO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Waksmund, PL.
(540) ELECTRO 5
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 24.15.03, 24.15.13, 26.04.02, 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania, drabiny metalowe,
drut aluminiowy, drut metalowy, drut ze stali, drut ze stopów metali
nieszlachetnych, drut żelazny, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, drut z miedzi nieizolowany, miedź surowa lub półprzetworzona,
nity metalowe, przewody metalowe, przewody wodociągowe, rury
i rurki ze stali, rusztowania metalowe, metalów słupy linii elektrycznych, 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, alarmy dźwiękowe, anody, anteny, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne,
drut miedziany izolowany, druty jako przewody elektryczne, druty
jako przewody telefoniczne, druty jako przewody telegraficzne,
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne jako światłowody, lampy elektronowe, lampy katodowe, lampy optyczne,
przewodniki elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, tablice
sterownicze, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, tranzystory, triody napięciowe, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, elektryczne urządzenia antyinterferencyjne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, wtyczki, gniazdka
i inne kontakty jako złącza elektryczne, 11 grzejniki do centralnego
ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, lampiony, obudowy do lamp, osłony do lampy, rury do lampy, lampy elektryczne,
oprawki do lamp elektrycznych, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, lampy
luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki oświetleniowe, reflektory do lamp, szkła do lamp, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych,
elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania,
urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe LED, oprawy
oświetleniowe LED, oświetlenie indukcyjne.
(111) 310698
(220) 2017 10 30
(210) 478408
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 12
(732) ELECTRO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Waksmund, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.15.03, 24.15.13, 29.01.12
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(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania, drabiny metalowe,
drut aluminiowy, drut metalowy, drut ze stali, drut ze stopów metali
nieszlachetnych, drut żelazny, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, drut z miedzi nieizolowany, miedź surowa lub półprzetworzona,
nity metalowe, przewody metalowe, przewody wodociągowe, rury
i rurki ze stali, rusztowania metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, alarmy dźwiękowe, anody, anteny, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, drut
miedziany izolowany, druty jako przewody elektryczne, druty jako
przewody telefoniczne, druty jako przewody telegraficzne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne jako światłowody, lampy
elektronowe, lampy katodowe, lampy optyczne, przewodniki elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, tranzystory,
triody napięciowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, elektryczne
urządzenia antyinterferencyjne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, wtyczki, gniazdka i inne kontakty jako złącza elektryczne, 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, lampiony, obudowy do lamp, osłony do lampy,
rury do lampy, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych,
lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlania, latarki, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki oświetleniowe, reflektory
do lamp, szkła do lamp, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne
żarniki do ogrzewania, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe LED, oświetlenie indukcyjne.

(111) 310699
(220) 2017 10 30
(210) 478430
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 05
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus self
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 310700
(220) 2017 10 31
(210) 478491
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) BRAND COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) M MANOO
(540)

Kolor znaku: złoty, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 18 torby, portfele, 25 odzież, obuwie.
(111) 310701
(220) 2017 11 03
(210) 478618
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) BURANO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-
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we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 310702
(220) 2017 11 06
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) KLARTA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) klarta
(540)

(210) 478645

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 maski do oddychania, maski do oddychania, inne niż
do sztucznego oddychania, 11 filtry do oczyszczaczy powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, oczyszczacze powietrza do samochodów, woda (urządzenia do filtrowania-).
(111) 310703
(220) 2017 11 07
(210) 478686
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) Szafa VIVE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 11.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
towarów.
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(111) 310704
(220) 2017 11 08
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) Dansk Supermarked A/S, Brabrand, DK.
(540) GO EKO
(540)
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(210) 478731

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 03.07.21, 03.07.24, 24.17.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary,
ekstrakty mięsne, dania gotowe, liofilizowane, mrożone i wytrawne przekąski – wszystkie na bazie owoców, warzyw, wędlin, ryb lub
owoców morza, 30 dania gotowe, liofilizowane, mrożone i wytrawne
przekąski wszystkie na bazie pieczywa, makaronu, ryżu, produktów
zbożowych, ciast, czekolady, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 karmy i pasze dla zwierząt,
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla
zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, 33 cydr, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych.
(111) 310705
(220) 2017 11 10
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) JARGOT JAROSŁAW, Radom, PL.
(540) WFM KUCHNIE
(540)

(210) 478845

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 20 meble kuchenne, meble biurowe, szkolne i dziecięce,
meble sklepowe, meble łazienkowe, meble mieszkaniowe, meble:
krzesła, stoły i stoliki, ławy, sofy, fotele, kanapy, komody, kredensy,
kufry, łóżka, półki, szafki, szafy, toaletki, sekretarzyki, biblioteki, regały, meblościanki, 35 usługi w zakresie handlu detalicznego i hurtowego wyrobami meblowymi, eksport-import tych towarów.
(111) 310706
(220) 2017 11 15
(210) 478999
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) TCHURZ MAŁGORZATA, Włocławek, PL.
(540) Krebs Metoda Terapii Neofobii Żywieniowej Małgorzata
Tchurz
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.02.01, 26.02.08
(510), (511) 9 płyty z nagraniami, nośniki elektryczne, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 16 papier
i wyroby z tego materiału, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki i dyplomy, foldery, zeszyty, materiały
biurowe, 41 usługi edukacyjne: usługi szkoleniowe, prelekcje, usługi
związane z prowadzeniem i zarządzaniem ośrodkami terapeutycznymi i szkoleniowymi pracującymi w oparciu o metodę terapii neofobii żywieniowej Małgorzaty Tchurz, usługi szkoleniowe łącznie
z nadawaniem certyfikatów, usługi tworzenia filmów edukacyjnych
i szkoleniowych, usługi tworzenia nagrań i ścieżek dźwiękowych,
usługi wydawnicze, usługi wydawania periodyków w formie elektronicznej, usługi wydawania książek, usługi rozrywkowe, usługi

Nr 9/2018

w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, 45 usługi udzielania
licencji prawa własności intelektualnej, usługi prawne.

(111) 310707
(220) 2017 11 15
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PSZCZELE PIWO MIODOWE
(540)

(210) 479005

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, brązowy, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.13.25, 03.13.04, 25.12.25,
03.13.05
(510), (511) 32 piwo.
(111) 310708
(220) 2017 11 15
(210) 479008
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) INSPIRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SZKOŁA MUZYCZNA INSPIRACJA
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, nauczanie w szkole muzycznej, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, kształcenie praktyczne [pokazy], informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi biblioteczne, sprawdziany edukacyjne, badania edukacyjne.
(111) 310709
(220) 2017 11 15
(210) 479010
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) INSPIRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, kształcenie praktyczne [pokazy], informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi biblioteczne, sprawdziany edukacyjne, badania edukacyjne.
(111) 310710
(220) 2017 11 15
(210) 479034
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) M! Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
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(540)

(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnobrązowy, brązowy, pomarańczowy,
jasnopomarańczowy, żółty, jasnożółty, biały
(531) 01.01.01, 01.01.25, 26.01.01, 26.01.18, 24.17.01, 24.17.04,
27.05.01, 25.01.01, 25.01.19, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki,
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, publikowanie tekstów o charakterze
reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki
czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, reklama,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu.

Kolor znaku: złoty, brązowy, czarny, fioletowy, szary
(531) 11.03.01, 26.13.25, 25.01.05, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie on-line dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne-organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, publikowanie online, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych .

(111) 310711
(220) 2017 11 17
(210) 479109
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) IGLOOFRUIT
(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez dodatków,
owoce mrożone formowane do natychmiastowego spożycia, owoce przetworzone, desery mleczne z owocami mrożonymi, przygotowane do natychmiastowego spożycia produkty żywnościowe
z owoców, przygotowane do czasowego przechowywania produkty
żywnościowe z owoców, 30 desery bezmleczne z owoców mrożonych, desery z owoców mrożonych z dodatkami mlecznymi, desery bezmleczne z warzyw mrożonych, desery z warzyw mrożonych
z dodatkami mlecznymi, sorbety, lody, lody mleczne, lody owocowe,
35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu owoców i warzyw mrożonych, owoców i warzyw przetworzonych, deserów owocowych i warzywnych bezmlecznych i mlecznych, sorbetów,
lodów, napojów bezalkoholowych.
(111) 310712
(220) 2017 11 18
(210) 479159
(151) 2018 06 19
(441) 2018 01 08
(732) ŻMUDA KAMILA PROJEKT ZDROWIE, Jasło, PL.
(540) Mobilne centrum treningowo-żywieniowe PROJEKT
ZDROWIE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, różowy, jasnoniebieski,
czarny
(531) 02.07.13, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 44 usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie odżywiania, przygotowywanie indywidualnych jadłospisów i zaleceń żywieniowych, usługi w zakresie odchudzania, planowania i nadzorowania
efektów odchudzania, usługi w zakresie suplementacji.
(111) 310713
(220) 2017 12 04
(210) 479701
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno, PL.

(111) 310714
(220) 2017 12 04
(210) 479702
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy
(531) 02.07.25, 24.13.02, 25.01.05, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie on-line dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne-organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, publikowanie online, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych .
(111) 310715
(220) 2017 12 04
(210) 479703
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony, szary
(531) 02.07.25, 02.01.01, 07.03.01, 07.05.10, 07.15.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie online dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne-organizowanie konferencji,
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wystaw i konkursów, usługi w zakresie wystaw i prezentacji w celach
edukacyjnych, kulturalnych, religijnych, publikowanie online.

(111) 310716
(220) 2017 12 04
(210) 479706
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny, brązowy
(531) 07.01.03, 29.01.14, 07.05.02
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie online dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne-organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, publikowanie online, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych .
(111) 310717
(220) 2017 12 04
(210) 479707
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, srebrny, brązowy, czarny, szary
(531) 02.01.17, 04.01.03, 07.05.08, 07.15.01, 12.01.09, 24.13.02,
25.01.25, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie online dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne-organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, publikowanie online, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych .
(111) 310718
(220) 2017 12 05
(210) 479760
(151) 2018 06 15
(441) 2018 01 22
(732) STEPINSKI PIOTR GRZEGORZ PIXTAIL, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) RASPBERRY REPUBLIC
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.07.08

Nr 9/2018

(510), (511) 25 body [bielizna], bokserki, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], kąpielówki,
kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, legginsy, majtki,
majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy, obuwie,
odzież, odzież z imitacji skóry, opaski na głowę, piżamy, rajstopy,
rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szaliki, szlafroki,
wyprawki dziecięce [odzież].

(111) 310719
(220) 2017 12 07
(210) 479852
(151) 2018 06 19
(441) 2018 01 22
(732) OGIEGŁO ARTUR, Jeziorzany, PL.
(540) ARTIGRAF
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama zewnętrzna, reklama korespondencyjna, promocja [reklama]
koncertów, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, reklama
promocyjna projektów badawczych, reklama biznesowych stron
internetowych, usługi badawcze związane z reklamą, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, agencje reklamowe, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, reprodukcja materiału reklamowego, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi promocyjne i reklamowe, plakaty
reklamowe (rozlepianie-), udostępnianie powierzchni reklamowej,
publikowanie literatury reklamowej, usługi reklamowe, doradztwo
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące baz danych,
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe
związane z książkami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi
reklamowe i promocyjne [publicity], wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, ocena skutków wywieranych
przez działania reklamowe na odbiorców, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych.
(111) 310720
(220) 2017 12 11
(151) 2018 06 05
(441) 2018 01 29
(732) CHRABOTA JANUSZ BIURONET, Kraków, PL.
(540) All Safe
(540)

(210) 480004

Kolor znaku: turkusowy
(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.05.04
(510), (511) 16 papierowe opaski (banderole) na banknoty, gilzy/tubusy do pakowania bilonu/monet, papier do rolomatów i urządzeń
do automatycznego pakowania monet, papier do opaskarek, koperty, koperty bezpieczne, papierowe przywieszki do worków, papierowe formatki, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub
tworzyw sztucznych, jednorazowe plomby z tworzyw sztucznych.
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(111) 310721
(220) 2015 12 03
(210) 449984
(151) 2018 07 27
(441) 2016 03 14
(732) SURMACZ JAROSŁAW BOŻYDAR, Siemiatycze, PL.
(540) KFD
(510), (511) 5 odżywki do celów medycznych, antyseptyki, balsamiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów medycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych,
antyseptyki, balsamy do celów leczniczych, dietetyczna żywność,
enzymy do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, plastry
gorczycowe i synapizmy, glukoza do celów medycznych, leki dla
ludzi, leki wspierające pomocnicze, mikroelementy dla ludzi, mikroorganizmy do celów medycznych, nalewki i napary dla celów leczniczych, suplementy mineralne do żywności, środki uśmierzające
ból, wazelina do celów leczniczych, odżywki wzmacniające będące
suplementami diety, odżywki wzmacniające do włosów do celów
leczniczych, skrobia do celów medycznych, sole mineralne do celów
medycznych, proteiny jako suplementy diety, preparaty witaminowe, 29 białka spożywcze, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe,
mleko i jego przetwory, koncentraty, masło i produkty mleczne,
napoje mleczne z przewagą mleka, oleje jadalne, tłuszcze jadalne,
żywność przygotowana z ryb, 30 czekolada i wyroby z czekolady,
glukoza do celów spożywczych, przekąski zbożowe i ziemniaczane,
syropy cukrowe, zagęszczacze do produktów spożywczych, odżywki i preparaty wysoko węglowodanowe, sole mineralne do konserwowania żywności, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w małych sklepach następujących branż ogólnospożywcza, tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, odzieżowa (również
obuwie i nakrycia głowy), jubilerska oraz w księgarni, w tzw. sklepie
„śmieszne rzeczy”, w sexshopie, w dużym sklepie wielobranżowym
lub w supermarkecie (hipermarkecie) z wymienionymi wyżej towarami, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów za pośrednictwem systemu telezakupów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować przy wykorzystaniu środków telekomunikacji
następujących branż: ogólnospożywcza, produkty farmaceutyczne,
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, tytoniowa,
alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, odzieżowa (również obuwie
i nakrycia głowy) i jubilerska, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych
artykułów następujących branż: ogólnospożywcza, produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, odzieżowa (również obuwie i nakrycia głowy) i jubilerska, 38 udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, umożliwianie dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników
(ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań
fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej,
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji zapisanej na płytach
DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem do nadawania i/lub odbioru
informacji urządzeń mobilnych (telefonów III generacji, laptopów,
pagerów, itp.), 39 prowadzone internetowo-sprzedaż usług transportowych i informacje o tych usługach, organizowanie wycieczek
w zakresie transportu, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie zajęć rekreacyjnych, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk
oraz imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, organizowanie i prowadzenie
imprez sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów,
organizowanie wycieczek w zakresie rozrywki, prowadzenie klubów
sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, 43 prowadzone internetowo – sprzedaż
usług barów i restauracji oraz informacja o tych usługach, prowadzone internetowo – sprzedaż usług barów i restauracji z dietetycznym
jedzeniem oraz informacja o tych usługach, 44 prowadzone internetowo – sprzedaż usług kosmetycznych i informacje o tych usługach,
prowadzone internetowo – sprzedaż usług medycznych i informacje
o tych usługach, prowadzone internetowo – sprzedaż usług klinik
i gabinetów medycznych i informacje o tych usługach, prowadzone
internetowo – sprzedaż usług klinik i gabinetów medycznych w zakresie medycyny estetycznej i informacje o tych usługach.

(111) 310722
(220) 2017 11 14
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) KOCUR DANIEL, Bielsko-Biała, PL.
(540) VOXVERITAS
(540)

3617
(210) 478929

Kolor znaku: niebieski, zielony, żółty, czarny
(531) 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej
i zarządzania, organizowanie działalności gospodarczej, zarządzanie
przedsiębiorstwem, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi administrowania działalności gospodarczej,
czynności biurowe, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi badania rynku i opinii publicznej,
usługi reklamowe, 36 usługi pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem, a w szczególności pośrednictwo w likwidacji
szkód powypadkowych zarówno osobowych jak i majątkowych, usługi pośrednictwa finansowego polegające na ocenie roszczeń odszkodowawczych, usługi obliczania i oceny ryzyka i poniesionych szkód,
usługi obliczania poniesionych szkód, usługi prowadzenia negocjacji
z podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie szkody, usługi likwidacji szkody oraz dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi
pośrednictwa w zakresie ocen ryzyka i szacowania poniesionych strat,
usługi ubezpieczeniowe: bezpośrednie I pośrednie-reasekuracyjne,
jednorazowe, powtarzające się oraz kombinowane, w zakresie wypadków, chorób, casco pojazdów lądowych i szynowych, przedmiotów
w transporcie, szkód spowodowanych żywiołami, szkód rzeczowych,
odpowiedzialności cywilnej, kredytu oraz strat finansowych, ochrony prawnej, usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w uzyskiwaniu
odszkodowań powypadkowych, wycena faktycznego rozmiaru odszkodowania, kontrola prawidłowości i terminowości ubezpieczyciela,
usługi powiernicze, usługi finansowe, usługi zarządzania finansami,
pomocy, doradztwa, konsultacji, informacji i badań w w/w dziedzinie,
41 usługi kształcenia ustawicznego dorosłych, usługi organizowania
szkoleń, rozrywka, seminariów, sympozjów, warsztatów, usługi edukacyjne w zakresie uprawnień osób poszkodowanych w wypadkach
i trybu dochodzenia odszkodowań przez osoby poszkodowane w wypadkach.
(111) 310723
(220) 2017 12 15
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Qmam Property
(540)

(210) 480149

(531) 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej,
35 badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa,
zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami
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użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/
lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków,
lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami,
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych usługach,
37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków,
konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów,
wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach, 39 usługi
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w zakresie projektowania
budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań,
ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi
w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary
podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja
wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie
osiedli, informacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(111) 310724
(220) 2017 12 15
(210) 480154
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) ROSZAK PIOTR COMPIT, Częstochowa, PL.
(540) INEXT
(510), (511) 9 aktywne wyświetlacze matrycowe, alarmy akustyczne, alarmy bezpieczeństwa, aparatura elektroniczna do zdalnego
sterowania, aparatura kontrolna do zarządzania sieci, aparatura łącznościowa, aparatura sygnalizacyjna, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne wyłączniki czasowe, bezprzewodowe przełączniki, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i status urządzeń lub systemów elektrycznych, elektrycznych i mechanicznych, centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych, dźwięku lub obrazów,
cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów sterowniczych, cyfrowe
urządzenia sterujące do sterowania procesami, części i akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, czujniki, dane zapisane elektronicznie i magnetycznie, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne
przyrządy i urządzenia sterujące i kontrolne, elektroniczne przyrządy
i urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne lub elektroniczne moduły i panele kontrolno-sterujące, elektryczne pulpity sterownicze,
elektryczne urządzenia połączeniowe, sterownicze i przełączające,
aparatura kontrolna do bojlerów, urządzenia do regulacji ciepła,
mierniki ciśnienia, aparatura do przetwarzania informacji, urządzenia do kontroli kotłów [sterowanie], urządzenie do kontroli i regulacji
ciepła, przyrządy pomiarowe, przekaźniki sygnałów elektronicznych,
dotykowe panele sterowania, interaktywne oprogramowanie i systemy komputerowe, odbiorniki [audio i wideo], oprogramowanie
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komputerowe, instalacje do komunikacji elektronicznej, monitorujące urządzenia (elektryczne), elektroniczne i elektryczne regulatory,
termostatyczne regulatory.

(111) 310725
(220) 2017 12 15
(210) 480158
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie Zdrój, PL.
(540) to NATURALNE
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.15, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty-) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bułka
tarta, chipsy [produkty zbożowe], chow-chow [przyprawa], chutney
[ostry, gęsty sos], cukier, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy],
cynamon [przyprawa], czosnek mielony [przyprawa], esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, glukoza do celów kulinarnych, goździki
[przyprawa], herbata, imbir [przyprawa], kakao, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kurkuma, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana,
mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana,
miód, muesli, musztarda, papryka [przyprawy], pasta z soi [przyprawy], pesto [sos], pieprz, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku
domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, propolis, proszek do pieczenia, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako
przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], soda oczyszczona
[wodorowęglan sodu do pieczenia], sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
szafran [przyprawa], wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].
(111) 310726
(220) 2017 12 15
(210) 480183
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Kapitańskie
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, bialy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.07.07
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
owocowe galaretki [słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki
miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde,
karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze
do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, galanteria
czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki,
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ciastka, galaretki, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub
smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe,
pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w tym
ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy
oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady,
orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia,
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony
czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(111) 310727
(220) 2017 12 15
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) SŁABOŃSKA OLGA, Nowa Wieś, PL.
(540) ASFIX ALFA
(540)

(210) 480187

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielony, zielony
(531) 05.13.01, 28.07.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do wiązania asfaltu, środek przeciwprzyczepny do asfaltu, dodatki chemiczne stosowane przy naprawie asfaltu, środki zapobiegające tworzeniu się kolein do asfaltu,
substancje chemiczne do stosowania jako dodatki do asfaltu, dodatki
chemiczne do użytku w impregnacji wodoodpornej asfaltu, środki
do produkcji mieszanek asfaltowych, 19 smoła, pak, bitumy i asfalt, nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnie z mieszanin asfaltowych, tektura
budowlana asfaltowana, bitumy, bitumiczne wyroby dla budownictwa, taśmy smołowane dla budownictwa, beton, betonowe elementy
budowlane, materiały do budowy i pokryć dróg, kamień, kamień budowlany, granit, żwir, piaskowiec dla budownictwa, żużel jako materiał
budowlany, materiały wiążące do naprawy dróg, nawierzchnie drogowe odblaskowe, nawierzchnie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe,
materiały do budowy i pokryć nawierzchni dróg, materiały budowlane
niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, materiały drogowe, smoła, bitumy, niemetalowe nawierzchnie, materiały
wiążące do budowy dróg, mieszanki na bazie bitumu, mieszanki asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły (materiały budowlane), materiały do łatania na zimo i na gorąco dróg, szczeliwa asfaltowe
na bazie bitumu i na bazie smoły, asfaltowe mieszanki, asfalt mastyksowy, asfalt drogowy, asfalt do celów budowlanych, mieszaniny asfaltu i kruszywa, uszczelniacze powierzchniowe do asfaltu, materiały
do budowy dróg zawarte w klasie 19, 37 asfaltowanie, budownictwo,
układanie nawierzchni drogowych, nadzór budowlany, informacja budowlana, doradztwo inżynieryjne jako budownictwo, 42 doradztwo
architektoniczne, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów technicznych, inżynieria techniczna, stylizacja jako wzornictwo
przemysłowe, planowanie urbanistyczne, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, prace badawczo-wdrożeniowe, prace projektowe, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, badania chemiczne, testowanie materiałów, kontrola jakości, doradztwo techniczne
i technologiczne.
(111) 310728
(220) 2017 12 15
(210) 480203
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) THYROSET
(510), (511) 5 suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, produkty lecznicze, 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
meble i pościel do celów medycznych, protezy i sztuczne implanty,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(111) 310729
(220) 2017 12 17
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) CHUDZIŃSKI MARCIN M&C, Serock, PL.
(540) m case
(540)

3619
(210) 480216

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 15 pokrowce na instrumenty muzyczne, futerały na instrumenty muzyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
pokrowce na instrumenty muzyczne i futerały na instrumenty muzyczne.
(111) 310730
(220) 2017 12 17
(210) 480218
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 05
(732) AGENCJA OCHRONY BIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernin, PL.
(540) BIG OCHRONA
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia samoobrony, szkolenia strzeleckie, szkolenia pozaszkolne, szkolenia dla dzieci, szkolenia dla dorosłych, przygotowanie zawodowe związane z samoobroną, 45 ochrona osobista,
ochrona obiektów i sprzętu, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 310731
(220) 2017 12 18
(210) 480226
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) PRZEŹDZIECKI KRZYSZTOF P.H. KONRAD, Łomża, PL.
(540) KONRAD
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 03.04.04
(510), (511) 5 nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji, sperma
do sztucznego zapłodnienia, 31 żywe zwierzęta, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta gospodarskie, 35 usługi sprzedaży
w zakresie nasienia zwierzęcego, kontenerów inseminacyjnych,
39 transport zwierząt.
(111) 310732
(220) 2017 12 18
(210) 480224
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) PRZEŹDZIECKI KRZYSZTOF P.H. KONRAD, Łomża, PL.
(540) K KONRAD
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, biały
(531) 03.04.12, 27.05.01, 29.01.12

3620
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(510), (511) 5 nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji, sperma
do sztucznego zapłodnienia, 31 żywe zwierzęta, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta gospodarskie, 35 usługi sprzedaży
w zakresie nasienia zwierzęcego, kontenerów inseminacyjnych.

(111) 310733
(220) 2017 12 18
(210) 480229
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) PRZEŹDZIECKI KRZYSZTOF P.H. KONRAD, Łomża, PL.
(540) KONRAD
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.04.12
(510), (511) 5 nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji, sperma
do sztucznego zapłodnienia, 31 żywe zwierzęta, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta gospodarskie, 35 usługi sprzedaży
w zakresie nasienia zwierzęcego, kontenerów inseminacyjnych.
(111) 310734
(220) 2017 12 18
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 05
(732) POWIAT OPOLSKI, Opole, PL.
(540) Pomologia Prószków
(540)

(210) 480232

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, czarny
(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały i wydawnictwa naukowe oraz do nauczania, materiały szkoleniowe, dydaktyczne, książki, podręczniki, skrypty, broszury, periodyki, informatory, prospekty, foldery, druki, w tym
firmowe i reklamowe, 41 edukacja zawodowa, edukacja dorosłych,
edukacja sportowa, szkolenia edukacyjne, pokazy edukacyjne, organizacja egzaminów, usługi szkół, doradztwo zawodowe, organizacja
konkursów edukacyjnych, wyznaczanie standardów edukacyjnych,
organizowanie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, usługi edukacyjne i instruktażowe, publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, warsztaty w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, usługi
konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie
szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi szkół z internatem, organizowanie imprez sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, prowadzenie imprez rozrywkowych.
(111) 310735
(220) 2017 12 18
(210) 480236
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) CASTLE HARBOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THE PEOPLE PLATFORM
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia,
biura pośrednictwa pracy, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, dobór personelu (dla osób trzecich), doradztwo w odniesieniu
do rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie planowania kariery,
dostarczanie informacji w za kresie rekrutacji pracowników, konsultacje dotyczące wyboru personelu, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi
doradcze pośrednictwa pracy, usługi dotyczące znalezienia pracy
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dla kadry pracowniczej, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi w zakresie headhuntingu (łowców talentów), usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu .

(111) 310736
(220) 2017 12 18
(210) 480238
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) LA STRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarnowskie Góry, PL.
(540) La Strada
(510), (511) 18 aktówki, dyplomatki, imitacje skóry, kufry, parasole,
pasy skórzane, plecaki szkolne, plecaki turystyczne, portfele, portmonetki nie z metali szlachetnych, teczki skórzane, torby podróżne,
torebki, walizki, 25 obuwie, paski, 43 usługi kafeterie, kawiarnie, restauracje.
(111) 310737
(220) 2017 12 18
(210) 480240
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) PRZEŹDZIECKI KRZYSZTOF P.H. KONRAD, Łomża, PL.
(540) KONRAD
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 03.04.04
(510), (511) 5 nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji, sperma
do sztucznego zapłodnienia, 31 żywe zwierzęta, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta gospodarskie, 35 usługi sprzedaży
w zakresie nasienia zwierzęcego, kontenerów inseminacyjnych,
39 transport zwierząt.
(111) 310738
(220) 2017 12 18
(210) 480244
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 05
(732) POWIAT OPOLSKI, Opole, PL.
(540) Pomologia Prószków
(510), (511) 16 materiały i wydawnictwa naukowe oraz do nauczania, materiały szkoleniowe, dydaktyczne,książki, podręczniki, skrypty, broszury, periodyki, informatory, prospekty, foldery, druki, w tym
firmowe i reklamowe, 41 edukacja zawodowa, edukacja dorosłych,
edukacja sportowa, szkolenia edukacyjne, pokazy edukacyjne, organizacja egzaminów, usługi szkół, doradztwo zawodowe organizacja
konkursów edukacyjnych, wyznaczanie standardów edukacyjnych,
organizowanie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, usługi edukacyjne i instruktażowe, publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, warsztaty w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, usługi
konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie
szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi szkół z internatem, organizowanie imprez sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, prowadzenie imprez rozrywkowych.
(111) 310739
(220) 2015 10 23
(210) 448422
(151) 2018 05 29
(441) 2016 02 01
(732) MULTI-CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MULTI CONNECT MULTI-CONNECT MULTICONNECT
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(510), (511) 39 dostarczanie towarów, informacja o transporcie,
magazynowanie, organizowanie podróży, transport podróżnych,
przeprowadzki, przewożenie ładunków, transport samochodowy,
składowanie, spedycja, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie
pojazdów, 45 porady prawne, badania prawne, zarządzanie prawami
autorskimi.

(111) 310740
(220) 2016 02 16
(210) 452397
(151) 2018 05 23
(441) 2016 05 23
(732) SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SMYK & Spółka
(510), (511) 9 oprogramowanie do rozwoju, zarządzania i komunikacji w dziedzinie programów lojalnościowych, publikacje elektroniczne do pobrania (katalogi) w dziedzinie programów lojalnościowych,
kodowane karty magnetyczne, karty inteligentne, 35 usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie
plikami komputerowymi i bazami danych w dziedzinie programów
lojalnościowych, usługi gromadzenia (z wyjątkiem transportu) produktów i usług w zakresie prezentów oferowanych w dziedzinie
programów lojalnościowych w celu umożliwienia klientom dokonania wyboru i zamówienia w formie papierowej lub elektronicznej,
na stronie internetowej lub za pomocą innych mediów elektronicznych, dystrybucja czeków, bonów, paczek podarunkowych w celach
motywacyjnych lub rekompensacji, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promowanie sprzedaży towarów i usług poprzez
przyznawanie punktów premiowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, prowadzonej w sklepach stacjonarnych, a także korespondencyjnej, prowadzonej przez Internet lub za pośrednictwem
każdego środka komunikacji na odległość związane ze sprzedażą:
odzieży, obuwia, nakryć głowy, dodatków do odzieży, pasmanterii, zabawek i gier, gier elektronicznych, książek, e-book’ów, płyt
i innych nośników danych, akcesoriów papierniczych, akcesoriów
szkolnych, plecaków, tornistrów, piórników, worków na obuwie, tabletów, telefonów, akcesoriów sportowych, sprzętu sportowego,
sanek, kosmetyków, mebli, pościeli i tekstyliów, koców, śpiworków,
wózków i leżaczków dziecięcych, nosidełek dla dzieci, chodzików
dla dzieci, rowerów dla dzieci, produktów do pielęgnacji i higieny,
kosmetyków, fotelików samochodowych, akcesoriów do karmienia
dzieci i niemowląt, naczyń i sztućców, podgrzewaczy do butelek,
elektronicznych niań, wykrywaczy oddechu, artykułów do szycia, ozdobnych artykułów tekstylnych, ozdób do włosów, wałków
do włosów, artykułów do upinania włosów, peruk, sztucznych włosów, sztucznych owoców, warzyw i kwiatów, sztucznej biżuterii, słodyczy, napojów, laktatorów, perfum, akcesoriów dla kobiet w ciąży
i mam, w tym mam karmiących, toreb, toreb do wózków, torebek,
modeli zdalnie sterowanych i akcesoriów do takich modeli, ogniw
do modeli zdalnie sterowanych, silników do modeli zdalnie sterowanych, akcesoriów modelarskich, wyposażenia wnętrz, małego AGD,
akcesoriów do sprzątania, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc i doradztwo w zakładaniu
i prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych i/lub handlowych
lub w zarządzaniu nimi, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach
kontraktu franczyzowego, 36 wydawanie kart przedpłaconych, bonów, voucherów, czeków, talonów i/lub kuponów w związku z programami lojalnościowymi.
(111) 310741
(220) 2016 02 19
(151) 2018 05 21
(441) 2016 05 23
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)

(210) 452547

(531) 02.09.01, 19.13.21
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 310742
(151) 2018 05 09

(220) 2016 03 29
(441) 2016 07 04

(210) 454163
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(732) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) FARMALL
(510), (511) 4 benzyna, brykiety: drzewne, materiałów palnych, węglowe, brykiety z torfu jako paliwo, paliwo do diesla, węgiel drzewny
jako paliwo, gaz: olejowy, oświetleniowy, gazolina, gaz generatorowy, mazut, paliwa mineralne, oleje: palne, przemysłowe i silnikowe,
paliwa silnikowe, paliwo gazowe, smary do narzędzi tnących, 7 dźwigniki, maszyny budowlane, maszyny farbiarskie, maszyny wydobywcze, maszyny wytrząsające, maszyny montażowe, maszyny zaciskowe, maszyny drukarskie, maszyny podziałowe, maszyny ścierne,
maszyny przeładunkowe, maszyny drenarskie, maszyny wydmuchowe, maszyny workujące, maszyny odtłuszczające, maszyny zmiatające, maszyny smarujące, maszyny górnicze, maszyny załadowcze,
maszyny tkackie, maszyny dźwigowe, maszyny wiertnicze, maszyny
ogrodnicze, maszyny mieszające, maszyny paletujące, maszyny odlewnicze, maszyny poligraficzne, maszyny łączące, maszyny kołkujące, maszyny wibracyjne, maszyny karbonizacyjne, maszyny kruszące,
maszyny transportowe, maszyny dziewiarskie, maszyny snycerskie,
maszyny rozpylające, maszyny powlekające, maszyny do rozrzucania
ziemi, maszyny do obróbki rud, maszyny do oddzielania rud, maszyny do żłobienia, maszyny do nawijania, maszyny do belowania, maszyny do smołowania, maszyny do szycia, maszyny do oprawy, maszyny do rozprowadzania, maszyny do macerowania, maszyny
do mieszania, maszyny do wciągania, maszyny do korowania, maszyny do profilowania, maszyny do proszkowania, maszyny do szorowania, maszyny do piaskowania, maszyny do gratowania, maszyny
do dejonizacji, maszyny do podnoszenia, maszyny dzielące jęczmień, maszyny do grawerowania, maszyny do puszkowania, maszyny do formowania, maszyny do polerowania, maszyny do filtrowania, maszyny do wyżymania, maszyny powlekające boraksem,
maszyny do chodników, maszyny do piwowarstwa, maszyny do tłoczenia, maszyny pakujące ubrania, maszyny rotacyjne arkuszowe,
maszyny do impregnowania, maszyny do ubijania, maszyny do kantowania, maszyny zasilane sprężyną, maszyny do młotkowania, maszyny rolkowe, maszyny do pielenia, maszyny do siekania, maszyny
do śrutowania, maszyny do zgrzewania, maszyny zwijające papier,
maszyny do chemigrafii, maszyny wykańczające do kół zębatych,
maszyny do sitodruku, maszyny do cerowania, maszyny do wytłaczania, maszyny do recyklingu, maszyny do paletyzacji, maszyny
do paletowania, maszyny do obrębiania, maszyny do glazurowania,
maszyny do zagęszczania, maszyny do siana, maszyny do kompostowania, maszyny do niklowania, maszyny do cięcia, maszyny dla przędzalnictwa, maszyny do typografii, maszyny do splatania, maszyny
do pakowania, maszyny do opróżniania, maszyny do obrębiania, maszyny do montowania, maszyny do ładowania partii, maszyny
do przenoszenia palet, maszyny do sortowania partii, maszyny
do przeładunku chemikaliów, maszyny do zaciągania sieci, maszyny
do stabilizacji palet, maszyny do przenoszenia materiałów, maszyny
do transportu ładunku, maszyny do transportu liniowego, maszyny
pakujące do owijania, maszyny do manipulacji paliwami jądrowymi,
maszyny do wkładania do kopert, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do załadunku i rozładunku, maszyny do obróbki
skrawaniem metali, maszyny do wkładania przedmiotów do balonów, maszyny natryskujące beton, maszyny do sztancowania, maszyny do okrawania, maszyny do sznurowania, maszyny do formowania drutu, maszyny do czyszczenia stawów, maszyny do składania
prania, maszyny włókiennicze typu zgrzeblarki, maszyny do cięcia
plazmowego, maszyny do opakowywania mięsa, maszyny do nawijania tkanin, maszyny do naciągania taśmy, maszyny do prostowania
wątku, maszyny do mieszania żywności, maszyny do drukowania
banknotów, maszyny do ostrzenia noży, maszyny do usuwania śniegu, maszyny do wycinania ścierniska, maszyny do trzepania tekstyliów, maszyny do produkcji masła, maszyny rozpylające na baterie,
maszyny do czyszczenia piasku, maszyny do wykańczania betonu,
maszyny drukujące rotacyjne rolowe, maszyny do cięcia opon, maszyny do nawijania cewek, maszyny do wydmuchiwania włókien,
maszyny do zbierania trawy, maszyny do spawania drutu, maszyny
do ekstrakcji odpadów, maszyny do przetwarzania sadzonek, maszyny do mieszania gumy, maszyny do produkcji torebek, maszyny
do produkcji worków, maszyny do wyrobu worków, maszyny do produkcji woreczków, maszyny do wykańczania sklejki, maszyny do mieszania farb, maszyny do cięcia rur, maszyny do wykopywania ziemi,
maszyny do garbowania skór, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do podnoszenia pojazdów, matryce
obrotowe, mieszarki zbożowe, obrabiarki, silniki z wyjątkiem stoso-
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wanych w pojazdach lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze
o napędzie innym niż ręczny, alternatory-generatory prądu przemiennego, brzeszczoty pił, cylindry do maszyn i silników, chłodnice
do silników, ciągniki jednoosiowe ogrodowe, depaletyzatory, dmuchawy, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dziurkarki, dźwigi do pojazdów, filtry powietrza chłodnic silników, galwanizacyjne maszyny, gaźniki, gładziarki, gwintownice, generatory
elektryczności, grabiarki, iskrowniki zapłonu, instalacje do mycia pojazdów, kołowrotki, kombajny zbożowe, kopaczki, koparki-czerpaki,
koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, koła zębate, kosiarki, kosiarki-snopowiązarki, kosiarki ogrodowe, krajalnice,
krawędziarki, maszyny dla mleczarstwa, krajarki do roślin okopowych, kultywatory, łuskarki ziarna, maszyny rolnicze, maszyny do budowy dróg, maszyny wirujące, mieszalniki, młocarnie, nitownice,
odtłuszczacze, obciskarki, obieraczki, obrabiarki, opryskiwacze, maszyny do ostrzeżenia, młotki udarowe, piły, pługi, pługi do zdejmowania darni, pogłębiacze, pompy, postrzygarki, prądnice prądu stałego, precyzyjne przecinaki, przenośniki pneumatyczne, podajniki
mechaniczne paszy dla zwierząt, przetrząsacze do siana przeguby
Cardana, rozdrabniarki, rozruszniki silników, rolnicze maszyny rozprowadzające, rozrzutniki kiszonki, rozrzutniki nawozów, równiarki,
samonapędowe maszyny wiertnicze, siewniki, sieczkarnie, separatory, serwoobcinacze, snopowiązałki, spycharki, strugarki, szlifierki,
świdry, transportery, urządzenia do zagęszczania odpadów, tłoki
do amortyzatorów i cylindrów, tokarki, tłumiki do silników, wialnie,
wiązarki do siana, wkrętarki, wtryskiwacze do silników, wirówki, wycinarki, wygładzarki, wyżymarki, zamiatarki drogowe, zgniatarki puszek, żniwiarki, 8 bijaki, brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych,
brzytwy, czerpaki [narzędzia ręczne], dłuta, dłuta gniazdowe [przysieki], dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie, dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], dłutka do uszczelniania, dobijaki do gwoździ, dziurkacze numerujące, dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne],
dźwignie, ekspandery [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia], grabie
[narzędzia], grzechotki [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia
ręczne], gwintownice ramkowe pierścieniowe, kątowniki [narzędzia],
kielnie, klucze [narzędzia], kopaczki [narzędzia ręczne], koparki
do rowów [narzędzia ręczne], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia],
kosy, kurki [narzędzia ręczne], lewarki uruchamiane ręcznie, łomy, łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], łyżki [chochle do win], łyżki,
widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego,
elektryczne i nieelektryczne mieszadła do mieszania farb, młotki [narzędzia ręczne], młotki do groszkowania, młotki drewniane [przyrządy ręczne], młotki murarskie, młotki nitownicze [narzędzia], napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia ręczne], narzędzia
do wyciągania gwoździ, narzędzia do zbierania owoców [narzędzia
ręczne], narzędzia formierske, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne [przyrządy
ręczne], nitownice [narzędzia ręczne], noże do otwierania wina, noże
myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce
ogrodnicze, nożyczki, nożyki do okulizowania roślin, obcinaki do rur
[narzędzia ręczne], obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, obudowy
do pił ręcznych, oplatarki [narzędzia ręczne], oprawki do rozwiertaków, oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], osełki do ostrzenia kos,
oskardy, kilofy, ostrza [narzędzia ręczne], ostrza nożyc, ostrzałki, pasy
na narzędzia, pierścienie do kos, pilśniarki [narzędzia ręczne], pilśniarki [narzędzia], piły [narzędzia ręczne], piły kabłąkowe, pistolety
do uszczelniania, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pochwy do mieczy, pompki ręczne, pompy powietrza o napędzie ręcznym, przebijaki [narzędzia], przecinacze, przecinaki [narzędzia ręczne], przedłużacze do korb do gwintowników, przycinacze
do drzew, przycinarki do rur [narzędzia], przyrządy do cięcia rur, przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], przyrządy do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia ostrzy, przyrządy do strzyżenia bydła,
przyrządy do znakowania żywego inwentarza, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], rączki do narzędzi ręcznych, rębaki [noże], rękojeści kos, rękojeści niemetalowe do noży,
rozdrabniacze do warzyw, rozpylacze do środków owadobójczych
[ręczne], rozwiertaki, rożki szkutnicze [marszpikle], scyzoryki, sekatory, sierpaki, skrobaki [narzędzia ręczne], skrzynki uciosowe [narzędzia], srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], stemple do wypalania,
strugi, strugi kątniki, szpryce do rozpylania środków owadobójczych,
sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], śrubokręty nieelektryczne,

Nr 9/2018

świdry [narzędzia ręczne], ubijaki do gruntu [narzędzia], uchwyty
do pił, urządzenia ręczne do zwalczania pasożytów roślin, widełki
do pielenia [ręczne], widły, wiertarki ręczne piersiowe, wiertła [części
narzędzi ręcznych], wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych],
wybijak, żelazka elektryczne, żyletki, 9 dzwonki sygnalizacyjne, etui
na okulary, filmy kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane,
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, gwizdki sygnalizacyjne, kalkulatory, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki
i koła ratunkowe, kasety wideo, kaski ochronne dla uprawiania sportu, lornetki, lupy, myszy komputerowe, okulary ochronne do uprawiania sportu, pływaki do kąpieli i pływania, podkładki pod myszy
komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, suwaki logarytmiczne, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, wagi, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
11 aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, instalacje do klimatyzacji, instalacje klimatyzacyjne w pojazdach, instalacje grzewcze
w pojazdach, piece do spopielania, urządzenia do ogrzewania na paliwo stałe, płynne lub gazowe, urządzenia oświetleniowe w pojazdach, wymienniki ciepła, abażury, lampki elektryczne na choinkę,
świecące numery do domów, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne lampy, fontanny, zapalniczki do gazu, koce i poduszki podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, kominki domowe,
lampiony, klosze do lampy, latarki, suszarki do włosów, żyrandole,
14 bransoletki do zegarków, breloczki, budziki, emblematy z metali
szlachetnych, figurki-statuetki z metali szlachetnych, medale, monety, spinki do krawatów i mankietów, zegary, 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, emblematy papierowe, etykiety papierowe, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania, foldery, fotografie, grafiki, kalendarze, karty do gry, katalogi okolicznościowe, koperty, książki,
obrazy, mapy turystyczne, naklejki, nalepki, notesy, papierowe opakowania okolicznościowe, periodyki, papeteria ozdobna, pocztówki,
plakaty, prospekty, publikacje, przewodniki turystyczne, reprodukcje
graficzne, ryciny, torby do pakowania okolicznościowe, zakładki
do książek, widokówki, wydawnictwa naukowe o regionie warmińskim, 18 aktówki, teczki, nosidełka do noszenia dzieci, kagańce, portfele na karty wizytowe, kijki marszowe, kuferki i kufry bagażowe i podróżne, opakowania ze skóry, parasole, plecaki, plecaki turystyczne,
portmonetki, portfele, parasole przeciwsłoneczne, siatki na zakupy,
skórzane: pasy, szkolne: teczki, torby, tornistry, teczki na nuty, teki,
dyplomatki, torby alpinistyczne: na kółkach, na zakupy, plażowe, podróżne, turystyczne, walizy, 20 dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, figurki-statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, poduszki, podpory pod książki, kwietniki, listwy
do ram obrazów, lusterka toaletowe, lustra, numery domów nieświecące niemetalowe, tablice na ogłoszenia, opakowania drewniane
do butelek, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, stojaki na parasole, parawany, taborety-podnóżki, 22 sznury,
liny i szpagaty z włókien naturalnych i sztucznych, z papieru i tworzyw sztucznych, szpagat papierowy, hamaki, markizy, namioty,
sznurki do pakowania, sznurki do wyrabiania sieci, szelki do transportu ładunków niemetalowe, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem,
worki pocztowe, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne i energetyczne, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu różnych
towarów w zakresie sprzętu motoryzacyjnego, maszyn rolniczych
i budowlanych oraz ich części i akcesoriów, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, dzierżawa
i wycena majątku nieruchomego, doradztwo finansowe i usługi finansowe, doradztwo podatkowe, pośrednictwo przy zawieraniu
umów kredytowych, pośrednictwo finansowe i pieniężne, porady
w zakresie inwestowania w nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i mieszkań, zarządzanie finansami, 37 doradztwo
budowlane, izolowanie budynków, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy maszyn, montaż i naprawy instalacji alarmowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, przeciwpożarowych, mycie pojazdów, nadzór
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budowlany, obsługa i naprawa pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, usługi stacji obsługi samochodów-tankowanie i obsługa, wynajem buldożerów, koparek, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem
żurawi, wynajem maszyn i urządzeń rolniczych, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją,
39 dostarczanie towarów, dostarczanie przesyłek, dystrybucja: energii, paliw gazowych, prądu elektrycznego i wody, magazynowanie
i przechowywanie towarów, pakowanie produktów i towarów, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, transport, usługi w zakresie
transportu autobusowego, samochodowego, transport pasażerski,
transport podróżnych, wyładunek i składowanie odpadów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, zaopatrywanie
w wodę, 40 oczyszczanie, odświeżanie i dezodoryzacja powietrza,
oczyszczanie i uzdatnianie wody, przetwarzanie i sortowanie odpadów oraz surowców wtórnych, przetwarzanie ropy naftowej, recykling odpadków i odpadów, spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, usługi związane z niszczeniem
odpadów i odzyskiem surowców, wulkanizacja, wytwarzanie energii,
obróbka materiałów, 41 organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych poprzez organizowanie i prowadzenie wszelkich imprez publicznych, prezentacji, wystaw, szkoleń i kursów edukacyjnych, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów,
spotkań przedstawicieli przedsiębiorców z przedstawicielami władz,
42 inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych,
testowanie pojazdów, usługi w zakresie prowadzenia badań technicznych, badań w dziedzinie mechaniki, badań i doradztwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe
wykonywane na rzecz osób trzecich, projektowanie budynków,
wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
usługi związane z gaszeniem pożaru, ochrona przeciwpożarowa,
usługi ochroniarskie, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi .

(111) 310743
(220) 2016 12 13
(210) 465135
(151) 2018 05 14
(441) 2017 12 18
(732) CEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) ceba baby
(540)
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ga SaaS, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 310745
(220) 2017 04 21
(210) 470732
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.
(540) SAVANTI
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy do celów
kosmetycznych, kremy kosmetyczne, środki kosmetyczne do mycia
ciała, płyny do mycia ciała, szampony, płyny do pielęgnacji włosów,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, mydła, środki do mycia
z właściwościami antybakteryjnymi, płyny, żele i balsamy do kąpieli i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod prysznic i do kąpieli,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpieli, środki myjące
do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole do odświeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała, dezodoranty, zapachy,
preparaty zapachowe, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach
powietrza, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, aromaty
w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe
do pomieszczeń, kadzidełka, aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe
odświeżające powietrze, 5 mydła antybakteryjne, antybakteryjne
środki do mycia, medyczne preparaty toaletowe, środki dezynfekujące, odkażające i bakteriobójcze do mycia skóry i rąk, odświeżacze
powietrza.
(111) 310746
(220) 2017 05 24
(210) 472061
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 08
(732) MODIFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MODIFY Reductor
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony
(531) 29.01.15, 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 10 poduszki do celów medycznych, poduszki do użytku
terapeutycznego, 18 torby turystyczne, 20 przewijaki, kojce, poduszki, śpiwory, meble do przewijania niemowląt, krzesełka dla niemowląt, łóżka turystyczne dla dzieci, maty do spania, materace dziecięce
turystyczne, maty dla dzieci do spania, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], rożki dla niemowląt, 21 butelki
termiczne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, 28 zabawki
dla niemowląt, zabawki rozwojowe dla niemowląt.

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i inne środki do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 29 artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego w tym: oleje i tłuszcze jadalne, warzywa przetworzone i przetworzone produkty ogrodnicze przeznaczone do spożycia
w tym: oleje i tłuszcze jadalne pochodzenia roślinnego, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 30 artykuły spożywcze pochodzenia
roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania takie jak:
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty (preparaty)
do żywności, aromaty kawowe, cynamon [przyprawa], gałka muszkatołowa, anyż. imbir [przyprawa], przyprawy, przyprawy korzenne,
soja, koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych takie jak: przyprawy smakowe (sosy, marynaty), słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii]..

(111) 310744
(220) 2017 02 27
(210) 468168
(151) 2018 04 20
(441) 2017 12 27
(732) IALBATROS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) iAlbatros
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 oprogramowanie jako usłu-

(111) 310747
(220) 2017 07 12
(210) 474019
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell METYLO-B12 500
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
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osobistej,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, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry lecznicze, okłady,
10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.

(111) 310748
(220) 2017 08 21
(210) 475512
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL-MASTER, Podgórzyn, PL.
(540) FFAS
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne do użytku w samolotach, systemy nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne do użytku w samolotach, urządzenia i przyrządy do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzania lądujących
statków powietrznych, systemy kontroli lotu do użytku w statkach
powietrznych, urządzenia i systemy zapewniające powrót do bazy
i automatyczne lądowanie samolotu w sytuacji awaryjnej, elektroniczny system bezpieczeństwa do użytku w statkach powietrznych,
oprogramowanie i systemy komputerowe do użytku w lotnictwie.
(111) 310749
(220) 2017 08 22
(151) 2018 05 21
(441) 2017 11 13
(732) Bus Transport Holding OÜ, Talin, EE.
(540) SuperBus.COM
(540)

(210) 475548

(531) 18.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, elektryczne przyrządy testujące, przyrządy
do pomiaru energii elektrycznej, elektryczne przyrządy pomiarowe,
elektryczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia wspomagające, elektryczne urządzenia ważące, elektryczne urządzenia
przełączające, elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, elektryczne
urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia łącznościowe, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia topograficzne, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia
monitorujące, elektryczne urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne],
elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], urządzenia zamykające bezpieczeństwa
[elektryczne], elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia do sterowania mocą
[elektryczne], urządzenia zwalniające do zamykania [elektryczne],
urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, elektryczne urządzenia
do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, urządzenia do wyświetlania wyników [elektryczne], elektryczne
urządzenia do inwigilacji obiektów, urządzenia do regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, urządzenia
do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia elektryczne
do monitorowania sieci zasilającej, elektryczne urządzenia do kontroli
ruchu drogowego, elektryczne urządzenia do sterowania ruchem drogowym, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią,
elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem,
elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], urządzenia
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do przechowywania danych [elektryczne lub elektroniczne], elektryczne urządzenia sterujące do systemów zraszaczy nawadniających,
urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, urządzenia do przełączania energii elektrycznej, urządzenia do przekształcania energii
elektrycznej, urządzenia elektryczne do kontroli silników [monitorowanie lub nadzór], urządzenia do regulowania temperatury [przełączniki elektryczne] do pojazdów, urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy naukowe,
elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje
mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, automaty biletowe, 16 wyroby z papieru
i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli),
atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki
do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety,
indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami,
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty
jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania
jako papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe
lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony
jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem,
torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty
pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze i materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), bilety, chorągiewki papierowe, podstawki
pod kufle do piwa, zakładki do książek, 21 kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi kupna
i sprzedaży pojazdów, doradztwo w zakresie kupna pojazdów, reklama i promocja, wynajmowanie powierzchni reklamowej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących
towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji
następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne,
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, uży-
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wając środków telekomunikacji następujących towarów: publikacje
internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: akcesoria
komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te
towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji
następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki
jako artykuły papiernicze, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze
do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji
następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: koperty jako artykuły piśmienne, koperty
na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały
drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy,
okładki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług
oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek
z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier
pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te
towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z kUpsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół
papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów:
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty
na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub
z kartonu, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług
oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu,
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na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub
do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe,
teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki
z papieru, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług
oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje
drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy,
broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te
towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: etykiety
papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te
towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług
oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: gry i zabawki, modele do sklejania,
modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki,
pluszowe zabawki, informacja o doradztwie w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie specjalistycznym w sprawach działalności gospodarczej, usługach kupna i sprzedaży pojazdów, doradztwie w zakresie kupna pojazdów, reklamie i promocji, wynajmowaniu powierzchni reklamowej, informacja
o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalające mu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług
oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: artykuły spożywcze, gadżety
reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, informacja o zgrupowaniu
na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te
towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji
następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne,
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, informacja o zgrupowaniu na rzecz
osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary
oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących
towarów: nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe,
gry komputerowe osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe,
etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług
oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wy-
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korzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy
jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny
informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować
te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: bloki
do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, informacja o zgrupowaniu
na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te
towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji
następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób
trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów:
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania,
materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako
notesy, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie,
z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając
środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru
i tektury, mianowicie: okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze,
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako
papier listowy, papier pergaminowy, informacja o zgrupowaniu
na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te
towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji
następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier
świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki
do pisania z klipsem, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich
pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te
usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów:
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki
jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe,
skoroszyty, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: skoroszyty na dokumenty, szablony jako
artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego,
informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem
tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury,
mianowicie: teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, informacja o zgrupo-
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waniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie
oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej. wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji
następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, informacja o zgrupowaniu na rzecz
osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary
oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących
towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji następujących towarów: kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, chorągiewki papierowe,
podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie
oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji
następujących towarów: odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele
do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki,
maskotki, pluszowe zabawki., 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, pośrednictwo
w zakresie ubezpieczeń, informacja o usługach ubezpieczeniowych,
ubezpieczeniach podróżnych, ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, pośrednictwie w zakresie ubezpieczeń, 37 naprawa i instalacja
akcesoriów samochodowych i części do samochodów, mianowicie:
alarmów antywłamaniowych do pojazdów, amortyzatorów zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowych przyrządów do opon pojazdów,
bagażników do pojazdów, błotników, hamulców do pojazdów, kierownic pojazdów, kierunkowskazów do pojazdów, klaksonów do pojazdów, kół do pojazdów, kołpaków, lusterek bocznych do pojazdów, lusterek wstecznych, masek do pojazdów, masek silników do pojazdów,
nadwozi pojazdów, opon do pojazdów, pasów bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszek powietrznych [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], podwozi samochodów, przyczep do pojazdów,
amortyzatorów do samochodów, siedzeń do pojazdów, silników
do pojazdów lądowych, skrzyń biegów do pojazdów lądowych, sprzęgieł do pojazdów lądowych, szyb do pojazdów, tapicerek do pojazdów, urządzeń przeciwwłamaniowych do pojazdów, naprawy pojazdów, informacja o naprawach pojazdów, informacja o usługach
instalacyjnych akcesoriów samochodowych i części do samochodów,
mianowicie: alarmów antywłamaniowych do pojazdów, amortyzatorów zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowych przyrządów do opon
pojazdów, bagażników do pojazdów, błotników, hamulców do pojazdów, kierownic pojazdów, kierunkowskazów do pojazdów, klaksonów
do pojazdów, kół do pojazdów, kołpaków, lusterek bocznych do pojazdów, lusterek wstecznych, masek do pojazdów, masek silników do pojazdów, nadwozi pojazdów, opon do pojazdów, pasów bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszek powietrznych [urządzenia
bezpieczeństwa w samochodach], podwozi samochodów, przyczep
do pojazdów, amortyzatorów do samochodów, siedzeń do pojazdów,
silników do pojazdów lądowych, skrzyń biegów do pojazdów lądowych, sprzęgieł do pojazdów lądowych, szyb do pojazdów, tapicerek
do pojazdów, urządzeń przeciwwłamaniowych do pojazdów, usługi
kontroli pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, 38 usługi portali internetowych, usługi zapewniania użytkownikom dostępu do wyszukiwarek połączeń autobusowych, usługi poczty elektronicznej dedykowanej dla określonej grupy odbiorców, przesyłanie informacji
tekstowej, obrazowej i dźwiękowej za pośrednictwem komputera,
dostarczanie danych i informacji poprzez portal internetowy, 39 transport, transport pasażerski, usługi transportowe autobusowe, usługi
kierowców, wynajmowanie miejsc parkingowych, organizowanie wy-
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cieczek, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu, usługi przeprowadzania kontroli pojazdów, informacja o transporcie, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacje i usługi w zakresie biletów na podróże
środkami komunikacji lądowej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności przewozowej, informacja o transporcie pasażerskim, usługach transportowych autobusowych, usługach kierowców, wynajmowaniu miejsc parkingowych, organizowaniu wycieczek, wypożyczaniu pojazdów, rezerwacji transportu, kontroli pojazdów, rezerwacji
miejsc na podróż, rezerwacji i usług w zakresie biletów na podróże
środkami komunikacji lądowej, doradztwie w zakresie prowadzenia
działalności przewozowej, 43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje, usługi cateringowe.

(111) 310750
(220) 2017 08 24
(210) 475694
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex NOC Gripex N
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, granatowy, czarny
(531) 19.13.21, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne
do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów
leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry
lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(111) 310751
(220) 2017 08 25
(210) 475804
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex M
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.16, 19.13.21, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
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do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze prosdukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry lecznicze,
okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(111) 310752
(220) 2017 08 25
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell OMEGA-3 1000 SUPLEMENT DIETY
(540)

(210) 475807

Kolor znaku: żółty, czerwony, biały, zielony, niebieski
(531) 29.01.15, 05.05.20, 19.13.21, 01.15.24, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby
medyczne zawarte w tej klasie.
(111) 310753
(220) 2017 08 25
(210) 475808
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540)
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(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, biały, żółty
(531) 29.01.14, 08.07.01, 11.03.20, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.21, 01.15.11
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze,
10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
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środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby
medyczne zawarte w tej klasie.

(111) 310755
(220) 2017 11 17
(210) 479112
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) IGLOOFRUCT
(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez dodatków,
owoce mrożone formowane do natychmiastowego spożycia, owoce przetworzone, desery mleczne z owocami mrożonymi, przygotowane do natychmiastowego spożycia produkty żywnościowe
z owoców, przygotowane do czasowego przechowywania produkty
żywnościowe z owoców, 30 desery bezmleczne z owoców mrożonych, desery z owoców mrożonych z dodatkami mlecznymi, desery bezmleczne z warzyw mrożonych, desery z warzyw mrożonych
z dodatkami mlecznymi, sorbety, lody, lody mleczne, lody owocowe,
35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu owoców i warzyw mrożonych, owoców i warzyw przetworzonych, deserów owocowych i warzywnych bezmlecznych i mlecznych, sorbetów,
lodów, napojów bezalkoholowych.
(111) 310756
(220) 2017 11 17
(210) 479136
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) HANSZKE WIOLETTA, Mostki, PL.; NIDERLA PAWEŁ, Zamość, PL.
(540) TS TREATMENTS AND SPA in POLAND
(540)

(111) 310754
(220) 2017 08 25
(210) 475809
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell SILICA BIOTYNA MAX SUPLEMENT DIETY
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony, fioletowy, pomarańczowy,
żółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.20, 19.13.21, 26.11.07, 26.11.21
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,

Kolor znaku: niebieski, biały, złoty
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjne, fracht, usługi kierowcy,
informacja o magazynowaniu, magazynowanie elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, podróżni jako osoby towarzyszące w czasie podróży, rezerwacja miejsc na podróż, transport
samochodowy, składowanie, spedycja, dostarczanie towarów, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja
transportu, transport pasażerski, transport podróżnych, dystrybucja
wody, organizowanie wycieczek, zaopatrywanie w wodę, zwiedzanie turystyczne, 41 usługi klubów zdrowia (poprawianie kondycji),
kultura fizyczna, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie
rozrywki, informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją
wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów, 43 agencje i biura
zakwaterowania (hotele, pensjonaty), hotele, motele, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, domy turystyczne, organizowanie obozów wakacyjnych
(zakwaterowanie), wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
44 aromaterapia, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), dentystyka (stomatologia), fizykoterapia, manicure, masaż, kliniki medyczne,
opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki
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medycznej niehospitalizacyjne, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, placówki rekonwalescencyjne, salony piękności, usługi sanatoriów, szpitale, usługi kuracji uzdrowiskowych.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 310757
(220) 2017 11 20
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell ŻEŃ-SZEŃ FORTE
(540)

(210) 479174

Kolor znaku: niebieski, zielony, czerwony, kremowy, biały
(531) 05.05.20, 05.05.21, 19.13.21, 25.07.01, 25.07.08, 05.11.02,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(111) 310758
(220) 2017 11 20
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell GINKGO INTENSIVE
(540)

(210) 479175

Kolor znaku: zielony, biały, niebieski
(531) 05.05.20, 05.05.21, 05.03.09, 05.03.13, 19.13.21, 25.07.01,
25.07.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
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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 eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(111) 310759
(220) 2017 11 20
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell RHODIOLA + B
(540)

(210) 479176

Kolor znaku: zielony, niebieski, granatowy, biały, zielony, szary
(531) 05.05.20, 05.05.21, 19.13.21, 25.07.01, 25.07.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(111) 310760
(151) 2018 05 09

(220) 2017 11 20
(441) 2018 01 22

(210) 479177
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(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell SELEN ORGANICZNY 200
(540)

Kolor znaku: zielony, morski, niebieski, biały, szary
(531) 05.05.20, 05.05.21, 19.13.21, 25.07.01, 25.07.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(111) 310761
(220) 2017 11 20
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell METYLO-B12 500
(540)

(210) 479178
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ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(111) 310762
(220) 2017 11 20
(210) 479226
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) OSTROGORSKI MACIEJ M&M, Warszawa, PL.
(540) best4med
(510), (511) 10 instrumenty i przyrządy medyczne, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej takich
produktów jak: instrumenty i przyrządy medyczne, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, preparaty medyczne i farmaceutyczne, produkty
do pielęgnacji ciała, środki ochrony zdrowia i urody, witaminy, usługi
sprzedaży internetowej w ww. zakresie, usługi pośrednictwa w handlu w wyżej wymienionym zakresie, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, usługi reklamowe, usługi promocyjne, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych w celach handlowych,
usługi reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich.
(111) 310763
(220) 2017 11 21
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) GAŁASZEWSKA ALICJA, Olsztyn, PL.
(540) Na walizkach Cafe
(540)

(210) 479256

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 09.03.25, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 prowadzenie kawiarni /kafeterie/.

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, niebieski
(531) 05.05.20, 05.05.21, 25.07.01, 25.07.08, 19.13.21, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty

(111) 310764
(220) 2017 11 21
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) STADRYNIAK KATARZYNA, Opole, PL.
(540) W KURNIK’U CHICKEN BAR
(540)

(210) 479271

Kolor znaku: brązowy, biały, żółty, czarny, czerwony
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, barowe, stołówki, restauracje, kafeterie.
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(111) 310765
(220) 2017 11 23
(210) 479366
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR, Warszawa, PL.
(540) GUM Główny Urząd Miar
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 01.17.13, 07.11.25, 26.07.20, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 42 wzorcowanie przyrządów pomiarowych, ekspertyza
przyrządów pomiarowych, budowa, utrzymywanie i modernizacja
wzorców jednostek miar, wydawanie certyfikatów i decyzji.
(111) 310766
(220) 2017 11 24
(210) 479369
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 15
(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) vive Transport BIERZEMY NA SIEBIE WIĘCEJ
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, szary, biały
(531) 01.01.25, 26.13.25, 26.01.22, 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01,
26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 39 usługi transportowe, pakowanie towarów, składowanie towarów, spedycja, usługi pośrednictwa w transporcie, wynajem
pojazdów, usługi kurierskie, logistyka transportu, informacja o transporcie, przeładunek towarów.
(111) 310767
(220) 2017 11 28
(210) 479499
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) FOLUSZOWY POTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane, PL.
(540) Czerwone korale
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.06, 26.01.03, 26.11.12, 17.02.13
(510), (511) 43 restauracja, bar.
(111) 310768
(220) 2017 11 30
(210) 479586
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) KONIECZNY ŁUKASZ OMNA PHU AXEL STAL, Ostrzeszów, PL.
(540) OMNA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, 28 zabawki.
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(111) 310769
(220) 2017 12 04
(210) 479695
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) SZYMAŃSKA-BLACKLER JUSTYNA, Gdynia, PL.
(540) JĘZYKI DLA WIERCIPIĘTÓW
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, usługi w zakresie nauczania języków obcych, organizacja kursów językowych, zapewnianie
kursów językowych, kursy językowe, edukacja językowa, usługi szkół
w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne związane
z nauką języków obcych, nauczanie języków, organizowanie indywidualnej nauki języków, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów
językowych, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi w zakresie nauczania języków, udostępnianie publikacji
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania.
(111) 310770
(220) 2017 12 04
(210) 479711
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 22
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TAMOPTIM
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, bandaże, poduszki do celów leczniczych, aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(111) 310771
(220) 2017 12 04
(210) 479725
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BRAZOFLAMIN
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, bandaże, poduszki do celów leczniczych, aparaty i narzędzia weterynaryjne.
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(111) 310772
(220) 2017 12 07
(210) 479860
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) BANIECKI MAREK, Pelplin, PL.
(540) purblok
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa, pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka poliuretanowa w blokach, pianka poliuretanowa w paskach, do użytku w produkcji, pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w produkcji, 19 betonowe elementy budowlane,
gotowe betonowe elementy budowlane, prefabrykowane elementy
budowlane niemetalowe, bloczki betonowe.
(111) 310773
(220) 2017 09 01
(210) 476027
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Cs CS Group
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Dyskietki, karty SIM, graficzne, dźwiękowe, telefoniczne,
USB, kredytowe, kasety video, płyty CD-ROM, płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obrazem,
grafiką, tekstami, komputery i sprzęt przetwarzający dane, programy
do maszyn cyfrowych, publikacje elektroniczne, oprogramowanie
dla komputerów, 16 papier, arkusze papieru, taśmy papierowe, bloki
papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papierowe, teczki, worki, szyldy
papierowe, maty papierowe, kokardy papierowe, plakaty z papieru,
klamry do papieru, rolki papieru toaletowego, papier na czasopisma,
papier do etykietowania, papier do zawijania, papier filtracyjny, papierowe materiały biurowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby
artystyczne, papier do drukarek, druki, w szczególności dzienniki,
poradniki, publikacje, broszury, czasopisma, informatory, kalendarze,
katalogi, skrypty, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały promocyjne, materiały do korespondencji, 35 reklama, usługi
reklamowe, usługi public relations, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, marketing, usługi agencji marketingowych, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie badania
rynku, badania opinii publicznej, organizowanie giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, informacja o wyżej
wymienionych usługach, promocja sprzedaży, usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie
bazami danych, tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych,
udostępnienie i zarządzanie bazami danych, publikowanie tekstów reklamowych, 38 agencje informacyjne, usługi agencji informacyjnych
i agencji prasowych, rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, nagrań
fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej,
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD,
CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania
i/lub odbioru informacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie komputerowych baz danych, telekomunikacja
za pomocą platform i portali w Internecie, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów,
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, prowadzenie
blogów, dzienników internetowych, udostępnianie publikacji on-line,
periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć,
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w tym zdjęć reklamowych, działalność sportowa i kulturalna, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, organizowanie zawodów sportowych, informacja o powyższych usługach,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich,
projektowanie komputerowych baz danych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, tworzenie programów komputerowych, usługi komputerowe
w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi w zakresie
tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakresie
tworzenia prezentami internetowych i multimedialnych, informacja
o powyższych usługach.

(111) 310774
(220) 2017 09 21
(210) 476747
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) DUTKIEWICZ DARIUSZ CZESŁAW, Warszawa, PL.
(540) PIBP
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, podręczniki, albumy,
poradniki, czasopisma, gazety, miesięczniki, kalendarze, katalogi, informatory, biuletyny, materiały instruktażowe, druki, opinie, raporty,
sprawozdania, artykuły biurowe, afisze, plakaty, mapy, plany, prospekty, etykiety papierowe, nalepki, naklejki, opakowania, papier do pakowania, pudełka papierowe lub kartonowe, torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, papeterie, pieczęcie, kartki okolicznościowe, karty reklamowe, 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania
przedsiębiorstwem, doradztwo w zakresie kształtowania wizerunku
firmy, jej produktów i usług, analizy rynku, badania opinii publicznej,
opracowywanie ekspertyz i opinii w działalności gospodarczej, usługi
informacyjne dla konsumentów, informacja o działalności gospodarczej, reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), promocja sprzedaży, zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi sprzedaży detalicznej
oraz hurtowej artykułów pogrzebowych, w szczególności trumien,
sarkofagów, urn, krzyży, klepsydr, nagrobków, zniczy, kwiatów, roślin,
wieńców z kwiatów, 41 nauczanie, kształcenie, organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów, organizacja i prowadzenie
seminariów i zjazdów, organizacja oprawy medialnej targów i wystaw,
usługi wydawnicze i reporterskie, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie artykułów, książek, periodyków, czasopism,
gazet, prezentacji multimedialnych, publikowanie zaświadczeń certyfikacyjnych, wydawanie biuletynów, czasopism, gazet, miesięczników,
wydawnictw związanych z promocją targów i wystaw gospodarczych,
publikacje elektroniczne on-line, wypożyczanie filmów i nagrań
dźwiękowych, porady zawodowe, usługi w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi rekreacyjne.
(111) 310775
(220) 2017 09 25
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE COMPLEX
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22

(210) 476872
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(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie .

(111) 310776
(220) 2017 09 25
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE
(540)

(210) 476875

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11, 11.03.20, 08.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
(111) 310777
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) Unilab, LP, Rockville, US.

(210) 476916

3633

(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.03, 11.03.20, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, 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, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne plastry.
(111) 310778
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE GARDŁO I KRTAŃ
(540)

(210) 476918

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.03, 11.03.20, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, 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, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
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środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne plastry,.

(111) 310779
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE
(540)

(210) 476924

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie .
(111) 310780
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 476925

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 01.15.11, 11.03.03, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pie-
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lęgnacji 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 eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, terapeutyczne plastry lecznicze, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 310781
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE
(540)

(210) 476931

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.03, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, 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, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne plastry,.
(111) 310782
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Andrographis paniculata i inne WIT. A C D E

(210) 476934
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(540)

medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze,, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 02.01.01, 24.15.03, 24.15.11, 26.04.02, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne
plastry chłodzące do celów medycznych.
(111) 310783
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE
(540)
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(210) 476942

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów

(111) 310784
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 476943

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 02.01.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne
plastry chłodzące do celów medycznych.
(111) 310785
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 22
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Andrographis paniculata i inne WIT. A C D E
(540)

(210) 476945

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 24.15.03, 24.15.11, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo-
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magające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne
plastry chłodzące do celów medycznych.

(111) 310786
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE ZATOKI I NOS PLUS
(540)

medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych,
płyny farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające, okłady, 10 wyroby medyczne takie jak
okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 310788
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) DIETY GRIPACTIVE
(540)

(210) 476948

(210) 476946

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.22
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów
medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych,
płyny farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające, okłady, 10 wyroby medyczne takie jak
okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(111) 310787
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE ZATOKI I NOS
(540)

Nr 9/2018

(210) 476947

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 11.03.03, 11.03.20, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13, 01.15.11, 08.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, 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, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze,
leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne plastry, .
(111) 310789
(220) 2017 09 27
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE
(540)

(210) 477002

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji

Nr 9/2018
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zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji 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 eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.

(111) 310790
(220) 2017 09 30
(210) 477100
(151) 2018 04 27
(441) 2018 01 03
(732) M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Maniewski
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, skóry
i paznokci, preparaty do układania włosów, szampony, żele, pianki,
dezodoranty, preparaty do golenia, wody toaletowe, perfumy, farby i lakiery do włosów, mydła, 35 sprzedaż kosmetyków, artykułów
toaletowych, sprzętu fryzjerskiego, urządzeń i artykułów służących
do upiększania, prowadzenie akcji promowania działań z zakresu
fryzjerstwa, usług kosmetycznych, upiększania ciała, wydawanie
materiałów reklamowych w tym zakresie i ich rozpowszechnianie,
usługi w zakresie zarządzania i pomocy w zarządzaniu sieciami salonów fryzjerskich, kosmetycznych, spa, fitness, upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania urody, usługi w zakresie pokazów, wystaw i targów organizowanych w celach handlowych, usługi
marketingowe i promocyjne, reklama, rekrutacja personelu, przedstawicielstwo handlowe firm zagranicznych w zakresie dystrybucji
artykułów fryzjerskich, kosmetycznych, toaletowych, sprzętu i akcesoriów: fryzjerskich, kosmetycznych oraz służących do upiększania,
usługi w zakresie franchisingu, 44 usługi związane z prowadzeniem
salonów: fryzjerskich, kosmetycznych, spa, upiększających, centrów
ochrony zdrowia i poprawiania urody, usługi fizjoterapeutyczne, zabiegi pielęgnacyjne, usługi wszczepiania włosów (implantacja), odbudowa włosów.
(111) 310791
(220) 2017 10 03
(210) 477175
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO ROTUNDA
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów biurowych, handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, marketing
i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, organizowanie targów i wystaw handlowych
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w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi marketingowe związane z obrotem
nieruchomościami, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach działalności obiektów
biurowych i handlowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu nieruchomościami, organizowanie aukcji, organizowanie i prowadzenie aukcji nieruchomości, analizy kosztów, analizy rynkowe, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
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 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
terminale 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 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, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, 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 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
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,
usługi związane z nieruchomościami, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, handlowymi, usługowymi
i mieszkalnymi, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługowych
i handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieru-
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chomości, wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, biurowymi lub
użytkowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową, usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie kupna, sprzedaży,
najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowych, usługi wyszukiwania i pomocy w zakresie nabywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskiwania dla obiektów biurowych i budownictwa mieszkalnego, inwestowanie kapitału w nieruchomości, finansowanie
nieruchomości, 41 usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, filmu, audycji radiowych
i telewizyjnych, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie
balów, imprez okolicznościowych, koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji,
pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji i rozrywki, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii sztuki, reportaże fotograficzne,
informacja o wypoczynku, zapewnienie infrastruktury wypoczynkowej, usługi w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), publikowanie przewodników i map turystycznych,
udostępnianie powierzchni do celów rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe dla celów konferencyjnych, bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
czasowy wynajem powierzchni biurowej, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy, targi i spotkania, udostępnianie
powierzchni na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, biur,
tymczasowe zakwaterowanie, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi w zakresie ochrony osobistej osób, sprzętów i nieruchomości, badanie stanu
prawnego nieruchomości, usługi prawne w zakresie przygotowywania umów, administrowanie prawami autorskimi, licencjonowanie
praw autorskich.

(111) 310792
(220) 2017 10 03
(210) 477194
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ROTUNDA
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów biurowych, handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, marketing
i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, organizowanie targów i wystaw handlowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi marketingowe związane z obrotem
nieruchomościami, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
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rządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach działalności obiektów
biurowych i handlowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu nieruchomościami, organizowanie aukcji, organizowanie i prowadzenie aukcji nieruchomości, analizy kosztów, analizy rynkowe, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 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 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 terminale
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 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, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi,
informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi
pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie
kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego,
usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi
nabywania wierzytelności, 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 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
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,
usługi związane z nieruchomościami, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, handlowymi, usługowymi
i mieszkalnymi, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługowych
i handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, biurowymi lub
użytkowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową, usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie kupna, sprzedaży,
najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowych, usługi wyszukiwania i pomocy w zakresie nabywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskiwania dla obiektów biurowych i budownictwa miesz-
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kalnego, inwestowanie kapitału w nieruchomości, finansowanie
nieruchomości, 41 usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, filmu, audycji radiowych
i telewizyjnych, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie
balów, imprez okolicznościowych, koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji,
pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji i rozrywki, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii sztuki, reportaże fotograficzne,
informacja o wypoczynku, zapewnienie infrastruktury wypoczynkowej, usługi w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), publikowanie przewodników i map turystycznych,
udostępnianie powierzchni do celów rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe dla celów konferencyjnych, bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
czasowy wynajem powierzchni biurowej, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy, targi i spotkania, udostępnianie
powierzchni na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, biur,
tymczasowe zakwaterowanie, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi w zakresie ochrony osobistej osób, sprzętów i nieruchomości, badanie stanu
prawnego nieruchomości, usługi prawne w zakresie przygotowywania umów, administrowanie prawami autorskimi, licencjonowanie
praw autorskich.

(111) 310793
(220) 2017 10 09
(210) 477435
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 27
(732) MALEC MICHAŁ, Zamość, PL.
(540) Broadway Bistro
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi restauracyjne, usługi restauracji samoobsługowych, usługi gospody, usługi barowe, usługi
barów szybkiej obsługi, usługi moteli, usługi zajazdów, usługi pub,
usługi herbaciarni, kafeterii, kawiarni, winiarni, lodziarni, usługi kempingowe, usługi domów wczasowych, pensjonatów, usługi kateringowe, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie
sal na posiedzenia, konferencje, usługi domów wypoczynkowych,
rezerwacja hoteli dla podróżnych.
(111) 310794
(220) 2017 10 11
(210) 477560
(151) 2018 04 27
(441) 2018 01 03
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) SPINKI
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 310795
(220) 2018 02 06
(210) 482048
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SMCG SenseMaking CONSULTING GROUP Nadajemy sens
twojej przyszłości
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
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w zakresie finansów, 42 usługi doradcze i konsultingowe związane
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego.

(111) 310796
(220) 2015 01 07
(210) 437460
(151) 2018 05 29
(441) 2015 04 27
(732) MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MCX
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy
(531) 04.05.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wyceny handlowe, analizy kosztów, analizy rynkowe,
doradztwo handlowe w outsourcingu, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, zarządzanie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
oszacowanie majątku nieruchomego, 37 doradztwo inżynieryjne
w budownictwie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, nadzór budowlany, 42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowanego zużycia
energii, odzyskiwanie danych komputerowych, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie rejestrowania
nazw domen, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
zarządzanie prawami autorskimi, rejestrowanie nazw domen, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, badania prawne, biura rzeczy znalezionych.
(111) 310797
(220) 2017 10 16
(210) 477716
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Immunox
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna do celów medycznych, leki
dla ludzi, leki pomocnicze wspierające do celów medycznych, leki
seroterapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw zaparciom, nalewki do celów medycznych,
napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiast-
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kami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odchudzania,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cukierki
do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do uzupełniania
normalnej diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy
diety do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy diety, błonnik pokarmowy,
syropy do użytku farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze,
środki przeczyszczające, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki
wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki
witaminowe, witaminy, tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki
do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów medycznych,
przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu przeciwbólowym
i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, wstępnie wypełnione strzykawki
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(111) 310798
(220) 2017 10 19
(210) 477948
(151) 2018 05 16
(441) 2017 12 18
(732) TILIA SPÓŁKA JAWNA SKOCZYLAS TYSZKIEWICZ, Warszawa, PL.
(540) stolicakwiatow
(510), (511) 26 sztuczne kwiaty, sztuczne owoce i warzywa, sztuczne
kwiaty, owoce i warzywa z tworzyw sztucznych oraz z materiałów
tekstylnych, 31 kwiaty, kwiaty cięte, żywe kwiaty naturalne, kwiaty
świeże, świeże kwiaty jadalne, wieńce z kwiatów naturalnych, kwiaty sztuczne, rośliny doniczkowe, rośliny naturalne i sztuczne, rośliny
świeże, rośliny kwitnące, rośliny żywe, rośliny liściaste i strączkowe,
rośliny pnące, drzewa (rośliny), sadzonki kwiatów i roślin, nasiona
i cebulki kwiatowe, nasiona traw, 35 sprzedaż kwiatów, bukietów
wiązanek kwiatowych i wieńców, w tym także za pośrednictwem
Internetu, sprzedaż abonamentowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów
i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także
świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, informacja
handlowa, promocja sprzedaży nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion
i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,

Nr 9/2018

publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrodniczej,
nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin,
sztucznych kwiatów i roślin, 39 kwiatowe usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi gońców w zakresie dostarczania kwiatów, bukietów,
wiązanek kwiatowych i wieńców, 42 usługi projektowania bukietów,
wiązanek kwiatowych, wieńców i wszelkich kompozycji roślinnych
lub z elementami roślinnymi, architektura krajobrazu, stylizacja artykułów z roślin, projektowanie dekoracji wnętrz z wykorzystaniem
roślin.

(111) 310799
(220) 2017 10 19
(210) 477952
(151) 2018 05 16
(441) 2017 12 18
(732) TILIA SPÓŁKA JAWNA SKOCZYLAS TYSZKIEWICZ,
Warszawa, PL.
(540) Stolica Kwiatów
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, żółty, biały
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 26 sztuczne kwiaty, sztuczne owoce i warzywa, sztuczne
kwiaty, owoce i warzywa z tworzyw sztucznych oraz z materiałów
tekstylnych, 31 kwiaty, kwiaty cięte, żywe kwiaty naturalne, kwiaty
świeże, świeże kwiaty jadalne, wieńce z kwiatów naturalnych, kwiaty sztuczne, rośliny doniczkowe, rośliny naturalne i sztuczne, rośliny
świeże, rośliny kwitnące, rośliny żywe, rośliny liściaste i strączkowe,
rośliny pnące, drzewa (rośliny), sadzonki kwiatów i roślin, nasiona
i cebulki kwiatowe, nasiona traw, 35 sprzedaż kwiatów, bukietów
wiązanek kwiatowych i wieńców, w tym także za pośrednictwem
Internetu, sprzedaż abonamentowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów
i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także
świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, informacja
handlowa, promocja sprzedaży nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion
i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrodniczej,
nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin,
sztucznych kwiatów i roślin, 39 kwiatowe usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi gońców w zakresie dostarczania kwiatów, bukietów,
wiązanek kwiatowych i wieńców, 42 usługi projektowania bukietów,
wiązanek kwiatowych, wieńców i wszelkich kompozycji roślinnych
lub z elementami roślinnymi, architektura krajobrazu, stylizacja artykułów z roślin, projektowanie dekoracji wnętrz z wykorzystaniem
roślin.
(111) 310800
(220) 2017 12 18
(210) 480247
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) KRUK GRZEGORZ USŁUGI STOLARSKIE, Tomice, PL.
(540) KRUK
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
w szczególności meble kuchenne, meble łazienkowe, meble do salonu, meble sypialne, szafy, stoły, stoliki, łóżka, skrzynie, wyroby stolarskie.
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
354468
373442
389510
391964
392012
392440
393834
394170
394409
400850
401143
402195
404166
404543
404559
404640
404641
406273
409116
413504
417519
417531
419309
419312
419314
420655
421756
425057
429049
429410
429982
430303
434567
434570
434717
435057
435906
437495
438238
439008
439327
439924
439980
440260
441490
442072
447439
448433
448459
450400
452917
453083

15/2009
23/2010
25/2011
03/2012
03/2012
04/2012
06/2012
07/2012
07/2012
18/2012
19/2012
21/2012
25/2012
26/2012
26/2012
26/2012
26/2012
03/2013
09/2013
16/2013
24/2013
24/2013
01/2014
01/2014
01/2014
03/2014
05/2014
12/2014
18/2014
19/2014
20/2014
21/2014
03/2015
03/2015
03/2015
04/2015
05/2015
09/2015
10/2015
12/2015
12/2015
13/2015
13/2015
13/2015
16/2015
17/2015
1/2016
3/2016
3/2016
6/2016
12/2016
12/2016

453384
453696
453749
454013
454027
457182
461153
463971
464614
464725
466002
466019
466023
467515
467552
467554
468172
469493
469544
469691
470063
470230
470641
471050
471053
471316
472221
472222
472875
475765
476200
476666
476667
477075
477169
477588
477921
478326
478554
479171
479328
479672
479698
480424
480541
480932
481273
481508
482035
482132
482549
482554

13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
20/2016
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

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.
340466
384840
392708
396369
396370
404753
410075
416990
421253
421256
422215
423522
427034
427155
429444
430225
433592
435250
436576
439098
448238
448745
450475
453393
453943
455788
458641
458642
459682
461321
462992
462994
464110
466695
466885
466898
467218
467853
469521
470987
471562
472380
472403
472802
472876
472877
473069
473260
473379
475156
475171
475972
476483
476484
476680
477114

17/2008
19/2011
04/2012
11/2012
11/2012
26/2012
11/2013
23/2013
04/2014
04/2014
06/2014
09/2014
15/2014
15/2014
19/2014
20/2014
01/2015
04/2015
07/2015
12/2015
2/2016
3/2016
6/2016
13/2016
13/2016
12/2016
20/2016
20/2016
ZT01/2017
22/2016
U
U
ZT12/2017
ZT14/2017
ZT16/2017
ZT14/2017
U
ZT19/2017
ZT18/2017
U
U
U
ZT31/2017
ZT38/2017
U
U
U
ZT33/2017
ZT41/2017
U
U
U
ZT05/2018
ZT04/2018
U
U

477147
477381
477850
478691
478958
479326
479430
479651
479704
479776
479780
480116
480173
480175
480212
480740
480894
480998
481092
481104
481109
481545
481638
481676
481679
481804
481838
482021
482070
482098
482107
482110
482112
482116
482117
482118
482120
482131
482153
482156
482157
482200
482255
482293
482303
482304
482319
482326
482341
482396
482416
482444
482465
482482
482489
482515

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT07/2018
ZT06/2018
ZT06/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT15/2018
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

3642
482543
482548
482550
482557
482558
482559
482590
482597
482598
482728
482729
482750
482873
482875
482904
482974
483029
483034
483035
483043
483118
483132
483157
483212
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

483221
483244
483245
483246
483261
483326
483331
483512
483513
483577
483592
483596
483597
483643
483731
483734
484086
484124
484395
484396
484510
484513
484598
484634

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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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
333912
382270
384250
385659
387597
388980
390392
399607
400518
400526
401041
401042
401043
401045
401046
401047
401049
401050
401327
403582
403584
404005
405349
407222
412862
412973
414100
414631
418055
419706
421039
421065

06/2008
13/2011
16/2011
18/2011
21/2011
24/2011
01/2012
16/2012
18/2012
18/2012
19/2012
19/2012
19/2012
19/2012
19/2012
19/2012
19/2012
19/2012
19/2012
23/2012
23/2012
24/2012
02/2013
05/2013
15/2013
15/2013
18/2013
18/2013
25/2013
02/2014
04/2014
04/2014

421595
422406
423093
423475
423616
424595
424745
425971
427330
427579
427860
429112
429299
429307
432066
432068
433462
433609
433957
433962
434318
434832
434835
434846
434847
435038
436382
437195
437733
438519
440566
440585

05/2014
06/2014
07/2014
09/2014
09/2014
11/2014
11/2014
13/2014
15/2014
16/2014
16/2014
18/2014
19/2014
19/2014
24/2014
24/2014
01/2015
01/2015
02/2015
02/2015
02/2015
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
04/2015
06/2015
08/2015
09/2015
11/2015
14/2015
14/2015

440687
443027
443028
443029
443938
445183
445372
445598
445600
445617
446219
447566
448039
448799
448801
448803
449716
451169
451170
451171
452685
452993
454647
454676
455309
455442
456016
456350
456992
457977
458016
458140
459258
459481
459558
459941
460371
460648
460831
460898
460914
461180
461756
461907
462085
462589
462590
462703
462715
462747
462911
462942
463180
463265
463330
463351
463403
463431
463447
463448
463461
463463
463505
463507
463516
463647
463754

14/2015
19/2015
19/2015
19/2015
21/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
24/2015
1/2016
2/2016
3/2016
3/2016
3/2016
5/2016
8/2016
8/2016
8/2016
12/2016
12/2016
15/2016
21/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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463772
463830
463834
463898
463964
464005
464043
464091
464112
464165
464203
464243
464292
464381
464422
464474
464513
464533
464635
464648
464766
464887
464913
464914
464915
464917
464918
464919
464920
464935
464938
464939
464966
464967
464968
465025
465026
465049
465051
465105
465122
465141
465223
465277
465498
465536
465607
465643
465703
465704
465723
465724
465727
465775
465788
465815
465817
465826
465861
465875
465922
465974
465991
465994
466066
466071
466109

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nr 9/2018
466135
466136
466172
466210
466219
466274
466301
466302
466307
466310
466321
466322
466338
466341
466386
466390
466397
466486
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

466558
466560
466635
466707
466712
466828
466834
466836
466837
466838
466863
466874
466875
466911
467012
467171
467408

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
033691 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MEGGER LIMITED, Dover, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Megger Instruments Limited, Dover,
Wielka Brytania.
040590 2018 02 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL SA, BORDEAUX, Francja i dokonanie wpisu:
Marie Brizard Wine & Spirits France, Paryż, Francja.
043811 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bourjois, Neully-sur-Seine, Francja i dokonanie wpisu: Coty France S.A.S., Paryż, Francja.
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043811 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Coty France S.A.S., Paryż, Francja i dokonanie wpisu: Coty Brands Management GmbH, Mainz, Niemcy.
045059 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC,
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.
047102 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGRIPHAR S.A., Ougree, Belgia i dokonanie wpisu: Arysta LifeScience Benelux Société Privée a Responsabilité Limitée (a private limited liability company), Ougrée, Belgia.
047275 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SNR ROULEMENTS /SOCIÉTÉ NOUVELLE
DE ROULEMENTS, ANNECY, Francja i dokonanie wpisu: NTN-SNR
ROULEMENTS, Annecy, Francja.
049765 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 16 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2438/18/742) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2561397 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-49765 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Markowi Kamoli
zamieszkałemu w Warszawie wobec Miraculum Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie”.
049765 2018 06 22 D. Wykreślono wpis „W dniu 13 maja 2017
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5240/17/863) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2531454 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-49765 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Markowi Kamoli zamieszkałemu w Warszawie wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
050523 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOURJOIS, Société par Actions Simplifiée, Neuilly-sur Seine, Francja i dokonanie wpisu: Coty France S.A.S.,
Paryż, Francja.
050523 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Coty France S.A.S., Paryż, Francja i dokonanie wpisu: Coty Brands Management GmbH, Mainz, Niemcy.
055477 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATOIRES DR.N.G.PAYOT, S.A, CERGY-PONTOISE, Francja i dokonanie wpisu: LABORATOIRES DR NG
PAYOT, Neuilly-sur-Seine, Francja.
055516 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC,
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.
058251 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BOURJOIS, Neuilly-sur-Seine, Francja
i dokonanie wpisu: Coty France S.A.S., Paryż, Francja.
058251 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Coty France S.A.S., Paryż, Francja i dokonanie wpisu: Coty Brands Management GmbH, Mainz, Niemcy.
058510 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, Libertyville, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VALENT
BIOSCIENCES LLC, Libertyville, Stany Zjednoczone Ameryki.
059129 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, Libertyville, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VALENT
BIOSCIENCES LLC, Libertyville, Stany Zjednoczone Ameryki.
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061366 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bourjois (Société par Actions Simplifiee),
Neuilly-sur Seine, Francja i dokonanie wpisu: Coty France S.A.S.,
Paryż, Francja.
061366 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Coty France S.A.S., Paryż, Francja i dokonanie wpisu: Coty Brands Management GmbH, Mainz, Niemcy.
063920 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SONY KABUSHIKI KAISHA /ALSO TRADING AS SONY CORPORATION/, TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu:
SONY CORPORATION, TOKIO, Japonia.
064667 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo „Polmos” Białystok
Spółka Akcyjna, Białystok, Polska i dokonanie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki Wielkopolskie, Polska 002160096.
064667 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, Polska
002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
064877 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki
Wielkopolskie, Polska 002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
014965028.
066163 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALENT BIOSCIENCES CORPORATION,
LIBERTYVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VALENT BIOSCIENCES LLC, Libertyville, Stany Zjednoczone Ameryki.
068377 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
068377 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
069217 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eleonora Rozbicka, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: Rozbicki Paweł, Warszawa, Polska.
069544 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEPPNER S.A. (SOCIETE ANONYME),
STRASBURG, Francja i dokonanie wpisu: HEPPNER SOCIETE DE
TRANSPORTS, Strasbourg, Francja.
070773 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG, Ingelheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
073952 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4528/18/664) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566751 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-73952 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Marketing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
075799 3018 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PERFORMANCE SAILCRAFT EUROPE LIMITED, BANBURY, Wielka Brytania i dokonanie
wpisu: PERFORMANCE SAILCRAFT EUROPE LIMITED, Long Buckby,
Wielka Brytania.
075799 3018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PERFORMANCE SAILCRAFT EUROPE LIMI-
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TED, Long Buckby, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Laserperformance (Europe) Limited, Long Buckby, Wielka Brytania.
075799 3018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Laserperformance (Europe) Limited,
Long Buckby, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Velum Ltd., Genewa, Szwajcaria.
078612 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Triumph International AG, Monachium,
Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph International GmbH, München, Niemcy.
078612 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Triumph International GmbH, München,
Niemcy i dokonanie wpisu: Jansen Fashion Group GmbH, Wesseling, Niemcy.
078697 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vans, Inc., CYPRESS, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vans, Inc., Costa Mesa,
Stany Zjednoczone Ameryki.
078698 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vans, Inc., CYPRESS, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vans, Inc., Costa Mesa,
Stany Zjednoczone Ameryki.
082228 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4531/18/178) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566754 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-82228 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Marketing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
084313 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE „VIOLA” MEYER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lniano, Polska
093049420 i dokonanie wpisu: WARTER FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147242812.
089663 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: J & P COATS LIMITED, GLASGOW, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: GIP DEVELOPMENT, Leudelange, Luksemburg.
090371 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Benihana of Tokyo, LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BENIHANA HOLDINGS
Pte. Ltd., Singapur, Singapur.
090544 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG, Ingelheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
092203 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REEBOK-CCM HOCKEY OY, Esbo, Finlandia i dokonanie wpisu: CCM HOCKEY OY, Espoo, Finlandia.
094814 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Punch Industries, Damastown, Irlandia
i dokonanie wpisu: Henkel AG&A, DUSSELDORF, Niemcy.
095903 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5300/18/683) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2568570 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-95903 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku”.
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100463 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Reebok-CCM Hockey AB, Malung, Szwecja i dokonanie wpisu: CCM HOCKEY OY, Esbo, Finlandia.
102856 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bourjois (Société par Actions Simplifiee),
Neuilly-sur Seine, Francja i dokonanie wpisu: Coty France S.A.S.,
Paryż, Francja.
102856 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Coty France S.A.S., Paryż, Francja i dokonanie wpisu: Coty Brands Management GmbH, Mainz, Niemcy.
104065 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „VALDI SPECTRUM GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racula, Polska
970704135 i dokonanie wpisu: MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra,
Polska 081201505.
104098 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DPD DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION
GMBH & CO. KG, ASCHAFFENBURG, Niemcy i dokonanie wpisu:
DPDgroup International Services GmbH & Co.KG, ASCHAFFENBURG, Niemcy.
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór
Mazowiecki, Polska 012062397.
122372 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKTIESELSKABET ROULUNDS FABRIKER,
ODENSE S, Dania i dokonanie wpisu: CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH, Hannover, Niemcy.
122620 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Stolarz Dorota Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MAKALU, Łódź, Polska 471278331 i dokonanie
wpisu: MAKALU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 368796850.
124259 2018 03 19 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 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska na czas nieokreślony.”
125172 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB S.A., Ciechanów, Polska
130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.

105490 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Corsina Europe GmbH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Hop Lun Brands Limited, Dublin, Irlandia.

125172 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska 130280786 i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076.

106793 2018 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „NEMEZIS I” S.C.-B.M. Sulewscy, M.K.
Faszcza, Łomża, Polska 451107312 i dokonanie wpisu: NEMEZIS 1
J.D. KUCZYŃSCY SPOŁKA CYWILNA, Piątnica Poduchowna, Polska.

125826 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Murator Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
010750727.

108373 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOHEMIA BIKE A.S., HLINCOVÁ HORA,
Republika Czeska i dokonanie wpisu: BOHEMIA BIKE A.S., Praga,
Republika Czeska.

126089 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.

116741 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEK FARMACEVTSKA DRUZBA D.D., LUBLJANA, Słowenia i dokonanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria.

126452 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727

117122 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAPYRUS AB, Mölndal, Szwecja i dokonanie wpisu: PAPYRUS GROUP AB, Mölndal, Szwecja.

127152 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURLINGTON NETWORKS INC., IRVINE,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BAX GLOBAL INTERNATIONAL INC., Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki.

117122 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAPYRUS GROUP AB, Mölndal, Szwecja
i dokonanie wpisu: PAPYRUS AB, Mölndal, Szwecja.
117704 2018 04 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SANDYFORD HOLDING LTD., NASSAU,
Wspólnota Bahamów i dokonanie wpisu: TRADEMARK MGT AB,
Stockholm, Szwecja.
119360 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SAAB-BAE SYSTEMS GRIPEN AKTIEBOLAG, LINKÖPING, Szwecja i dokonanie wpisu: SAAB AKTIEBOLAG,
LINKÖPING, Szwecja.
121619 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1355/18/009) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2561898 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-121619 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
121912 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Substancji Zapachowych POLLENA-AROMA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 012062397 i dokonanie
wpisu: FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA-AROMA

127152 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAX GLOBAL INTERNATIONAL INC., Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BAX GLOBAL
INC., Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki.
127152 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAX GLOBAL INC., Irvine, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BAX GLOBAL INC., Tarrytown, Stany Zjednoczone Ameryki.
127174 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIPHARM S.A., Warszawa, Polska
000044032 i dokonanie wpisu: VIPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki, Polska 013037208.
127564 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Westfal Jerzy Wytwórnia Chemiczna
PESS, Niegowić, Polska i dokonanie wpisu: WYTWÓRNIA CHEMICZNA „PESS” MARCIN WESTFAL, Nieznanowice, Polska 367399029.
127727 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI, Sosnowiec, Polska 010436971 i dokonanie wpisu: POLSKIE STOWARZYSZENIE NDT - BOBATH, Warszawa, Polska 010436971.
127965 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki
Wielkopolskie, Polska 002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁ-

3646

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
014965028.
128006 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego
„MIESZKO” S.A., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
128369 2018 06 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jeżewicz Michał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe JOTMEX, Konstantynów Łódzki,
Polska i dokonanie wpisu: JOTMEX Michał Jeżewicz, Konstantynów
Łódzki, Polska.
128447 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pastuszko Jacek, Pastuszko Irena Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe, Lębork, Polska
i dokonanie wpisu: Pastuszko Jacek, Pastuszko Irena Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe, Tuchom, Polska.
128499 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLAROID CORPORATION, WALTHAM,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: POLAROID CORPORATION, Minnetonka, Stany Zjednoczone Ameryki.
128499 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLAROID CORPORATION, Minnetonka,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: PLR IP HOLDINGS,
LLC, Minnetonka, Stany Zjednoczone Ameryki.
128980 2018 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAPPI EUROPE S.A., BRUKSELA, Belgia i dokonanie wpisu: Sappi Europe S.A., Watermaal-Bosvoorde, Belgia.
129177 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., MELROSE PARK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., New Jersey,
Stany Zjednoczone Ameryki.
129213 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC,
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.
129571 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe BGW Spółka z o.o., Poznań, Polska i dokonanie wpisu: BGW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
630942668.
129620 2018 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MONSANTO TECHNOLOGY LLC (DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), ST. LOUIS, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Mitsui & Co., Ltd., Tokyo, Japonia.
129768 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC,
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.
130634 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska.
130938 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLOBAL PALM PRODUCTS SDN BHD, PASIR GUDANG JOHOR DARUL TAKZIM, Malezja i dokonanie wpisu:
CAROTINO SDN. BHD., Pasir Gudang, Malezja.
131094 2018 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOMICO SPÓŁKA JAWNA REMBIASZ W.
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I S-KA, Kamionka Wielka, Polska 490480380 i dokonanie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE P. AURIS IRENA PACZKOWSKA,
Zławieś Wielka, Polska.
131310 2018 06 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NCR INTERNATIONAL,INC., DAYTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: NCR INTERNATIONAL,INC., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki.
131621 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLAROID CORPORATION, WALTHAM,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: POLAROID CORPORATION, Minnetonka, Stany Zjednoczone Ameryki.
131621 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLAROID CORPORATION, Minnetonka,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: PLR IP HOLDINGS,
LLC, Minnetonka, Stany Zjednoczone Ameryki.
131690 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mriehel,
Malta.
132413 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Laboratorium Fotografii Profesjonalnej
ProfiLab Spółka z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: KODAK
EXPRESS PAULINA SZTENKIEL, Warszawa, Polska 141936910.
132825 2018 06 20 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.
132888 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone
Ameryki.
133001 2018 06 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jutrzenka Colian Sp. z o.o.,
Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska
300446241.
134190 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rabionek Bożena „RABIONEK”, 91069 Łódź ul. Legionów 31, Polska i dokonanie wpisu: RABIONEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 360261530.
136232 2016 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Weena 4553013 AL ROTTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia.
136279 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILBO Spółka Akcyjna, Gdynia, Polska
191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365629991.
137010 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KROTEX-POLAND Spółka z o.o.,
01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 blok 18, Polska i dokonanie wpisu:
NBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 010532278.
137010 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 010532278
i dokonanie wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146362744.
137010 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146362744 i doko-

Nr 9/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

3647

nanie wpisu: ARVIVERENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361796640.

Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vans, Inc., Costa Mesa,
Stany Zjednoczone Ameryki.

139072 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.

144050 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TERCEIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360368238 i dokonanie
wpisu: FORTE BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, Polska 360368238.

139910 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EuroLOT S.A., 00-906 Warszawa ul. 17
Stycznia 39, Polska i dokonanie wpisu: Polskie Linie Lotnicze LOT
SA, Warszawa, Polska.
140691 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GUMASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022188831 i dokonanie
wpisu: GUMASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 368826812.
140880 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4527/18/263) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566753 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-140880 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Marketing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
142282 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska
i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska
022454830.
142611 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGORA SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369255470.
142386 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Weena 455 30313 AL ROTTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia.
142672 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vans, Inc., CYPRESS, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vans, Inc., Costa Mesa,
Stany Zjednoczone Ameryki.
142673 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vans, Inc., CYPRESS, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vans, Inc., Costa Mesa,
Stany Zjednoczone Ameryki.
142925 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vans, Inc., CYPRESS, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vans, Inc., Costa Mesa,
Stany Zjednoczone Ameryki.
142926 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vans, Inc., CYPRESS, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vans, Inc., Costa Mesa,
Stany Zjednoczone Ameryki.
143061 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vans, Inc., CYPRESS, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vans, Inc., Costa Mesa,
Stany Zjednoczone Ameryki.
143062 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vans, Inc., CYPRESS, Stany

144244 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MONSANTO TECHNOLOGY LLC (DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), ST.LOUIS, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Mitsui & Co., Ltd., Tokyo, Japonia.
145055 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., 01-207 Warszawa ul. Karolkowa 22/24, Polska
000043937 i dokonanie wpisu: SWISS PGARMA INTERNATIONAL
AG, Zurych, Szwajcaria.
146556 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC,
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.
147402 2018 06 22 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 26 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 1583/18/372) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2568897 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-147402 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MSU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grudziądzu wobec JMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
147680 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TERCEIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360368238 i dokonanie
wpisu: FORTE BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, Polska 360368238.
147927 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Weena 455 3013 AL ROTTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia.
148694 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
149014 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczne Hasco-Lek S.A., Wrocław, Polska 932249169 i dokonanie
wpisu: HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 022454830.
150393 2017 12 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk
Spółka Jawna, 89-100 Nakło n/Notecią, Patersk ul. Przemysłowa 3,
Polska 090411285 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, Polska 090411285.
151188 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Weena 455 3013 AL ROTTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia.
151189 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Weena 455 3013 AL ROTTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia.
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151190 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Weena 455 3013 AL ROTTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia.
151191 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Weena 455 3013 AL ROTTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia.
152342 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC,
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.
152587 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RANBAXY LABORATORIES LTD., 19 Nehru
Place 110019, NEW DELHI, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, Indie.
152755 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Rodamco CH1” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015271457 i dokonanie wpisu: CRYSTAL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 145820334.
153709 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., 01-207 Warszawa ul. Karolkowa 22/24, Polska
000043937 i dokonanie wpisu: SWISS PGARMA INTERNATIONAL
AG, Zurych, Szwajcaria.
153738 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk
Spółka Jawna, 89-100 Nakło n/Notecią, Paterek ul. Przemysłowa 3,
Polska 090411285 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, Polska 090411285.
155870 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Weena 455 3013 AL ROTTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia.
157713 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINDER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 017177550 i dokonanie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550.
159123 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Weena 455 3013 AL ROTTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia.
159808 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT GmbH & CO. KG, Max – Planck
– Ring 2 65205 Wiesbaden, Niemcy i dokonanie wpisu: Mylan Healthcare GmbH, Hannover, Niemcy.
160487 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczne „HASCO-LEK” Spółka Akcyjna, 51-131 Wrocław ul. Żmigrodzka 242 e, Polska 932249169 i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 022454830.
161648 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIRTUALNA POLSKA” Spółka Akcyjna,
80-226 Gdańsk ul. Traugutta 115 C, Polska 191868204 i dokonanie
wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 142742958.
161921 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA
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SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
162813 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MUSTADFORS BRUKS AB, DALS LÅNGED,
Szwecja i dokonanie wpisu: Mustad Hoofcare SA, Bulle, Szwajcaria.
162892 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOOGLE INC. (A CALIFORNIA CORPORATION), MOUNTAIN VIEW, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Google LLC, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki.
163332 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dębowa Polska Sp.j. Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582 i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska 008387582.
163413 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska122948517.
166432 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania.
166710 2018 06 14 D. Wykreślono wpis: „W dniu 4 marca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 298/16/318) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2368230 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-166710 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Handlowy
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wobec Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tubądzinie oraz „Tubądzin Management Group” Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli”.
168303 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
168779 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141793451
i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska
122948517.
169417 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Kapitałowa Rabat Service Centrala
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pruszcz Gdański, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie Zdrój, Polska 276297026.
169651 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGORA S.A., Warszawa, Polska 011676810
i dokonanie wpisu: SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369255470.
169658 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dębowa Polska Sp.j. Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582 i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska 008387582.
170872 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
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170873 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
171311 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISSLAND Spółka z o.o., Warszawa, Polska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
171311 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELERZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
171831 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MISSLAND” Spółka z o.o., Warszawa, Polska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
171831 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELERZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
173327 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC,
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.
174042 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
176276 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NORTHERN & SHELL TITLES LTD., LONDON, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: NORTHERN AND HELL
WORLDWIDE LIMITED – LUXEMBOURG BRANCH, Luksemburg,
Luksemburg.
176276 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NORTHERN AND HELL WORLDWIDE LIMITED – LUXEMBOURG BRANCH, Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: NORTHERN & SHELL WORLDWIDE LIMITED, Londyn,
Wielka Brytania.
176452 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DAUNPOL Spółka z o.o.,
Warszawa, Polska 008404932 i dokonanie wpisu: DAUNPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska
008404932.
176538 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „INTER GLOBUS” Spółka z o.o.,
Warszawa, Polska 011873900 i dokonanie wpisu: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
011873900.
177186 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KARL Dominika Kiszko, Białystok, Polska 366196608; GK Genowefa Kiszko, Białystok, Polska 200182035
i dokonanie wpisu: Dominika Kiszko, Białystok, Polska; GENOWEFA
KISZKO, Białystok, Polska.
177767 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILBO Spółka Akcyjna, Gdynia, Polska
191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365629991.
179688 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILBO Spółka Akcyjna, Gdynia, Polska
191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365629991.
179935 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY, SEATTLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Starbucks Corporation, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
180166 2018 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERSEROH AG AKTIENGESELLSCHAFT
ZUR VERWERTUNG VON SEKUNDÄRROHSTOFFEN, KÖLN, Niemcy
i dokonanie wpisu: INTERSEROH SE, KÖLN, Niemcy.
180166 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERSEROH SE, KÖLN, Niemcy i dokonanie wpisu: ALBA SE, KÖLN, Niemcy.
180166 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALBA SE, KÖLN, Niemcy i dokonanie wpisu: INTERSEROH DIENSTLEISTUNGS GMBH, KÖLN, Niemcy.
180167 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERSEROH AG AKTIENGESELLSCHAFT
ZUR VERWERTUNG VON SEKUNDÄRROHSTOFFEN, KÖLN, Niemcy
i dokonanie wpisu: INTERSEROH SE, KÖLN, Niemcy.
180167 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERSEROH SE, KÖLN, Niemcy i dokonanie wpisu: ALBA SE, KÖLN, Niemcy.
180167 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALBA SE, KÖLN, Niemcy i dokonanie wpisu: INTERSEROH DIENSTLEISTUNGS GMBH, KÖLN, Niemcy.
181327 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY, SEATTLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Starbucks Corporation, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
181328 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY, SEATTLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Starbucks Corporation, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
181750 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC,
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.
186212 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska 190903252
i dokonanie wpisu: INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 190903252.
186155 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bielenda Kosmetyki Naturalne SP. z o.o.,
Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380.
186401 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIKI-PLAST Władysław Kraska, Pruszków,
Polska 010815160 i dokonanie wpisu: WŁADYSŁAW KRASKA, Pruszków, Polska.
187476 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
190029 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CZARNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
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POWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 691545230 i dokonanie wpisu: MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 180376240.

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Knurów, Polska 271250942.

190073 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „INTER GLOBUS” Sp. z o.o., Warszawa, Polska 011873900 i dokonanie wpisu: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 11873900.

205079 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Knurów, Polska 271250942 i dokonanie wpisu: AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów, Polska
243375140.

192578 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
192732 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o. Suchy Las, Polska
634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
193434 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Lulagoga Renata Rosiak, Bielsko-Biała,
Polska i dokonanie wpisu: LULAGOGA JOANNA WESOŁOWSKA,
Bielsko-Biała, Polska 240168995.
194521 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 9Fashion Marta Karolina Przygucka, Łódź, Polska 473239810 i dokonanie wpisu: 9FASHION MARTA KUCIŃSKA, Łódź, Polska 473239810.
195801 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS NOVA BRANDS Spółka z o.o., Warszawa, Polska 141793451 i dokonanie wpisu: AGROS-NOVA SOKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
196731 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
„POD ORŁEM” Sp. z o.o., Zgorzelec, Polska 231097830 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE POD ORŁEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgorzelec, Polska.
199313 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „MUSTAF” SPÓŁKA CYWILNA MAGDALENA ALBIŃSKA, ANNA KOWALSKA, SERGIUSZ ALBIŃSKI, RAFAŁ KOWALSKI, Częstochowa, Polska
151393146 i dokonanie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
MUSTAF DENTAL SPÓŁKA CYWILNA SERGIUSZ ALBIŃSKI, MAGDALENA ALBIŃSKA, Częstochowa, Polska 367837848.
200090 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone
Ameryki.
201226 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY, SEATTLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Starbucks Corporation, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.

206999 2018 06 105 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Anna Sybicka, Płońsk, Polska
130921222 i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
207045 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Mięsne „SKIBA” Andrzej Skiba,
Chojnice, Polska 090005390 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
SKIBA SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnice, Polska 365975339.
208092 2018 03 20 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 25 października 2013 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez DELTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Częstochowa, Polska na czas nieokreślony.”
208679 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
209037 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „PATERA”-DOROTA TOMASIEWICZ, Warszawa, Polska 145852587 i dokonanie wpisu: DOROTA TOMASIEWICZ, Warszawa, Polska.
210199 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Usług Techniczno-Handlowych
„AMCOR” Dorota Majerczak, Lubin, Polska 390923082 i dokonanie
wpisu: Zakład Usług Techniczno-Handlowych Amcor Paweł Majerczak, Katarzyna Majerczak-Ablewicz Spółka Cywilna, Lublin, Polska
022205469.
210258 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
210683 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
210684 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

201510 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczne Hasco-Lek S.A., Wrocław, Polska 932249169 i dokonanie
wpisu: HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 022454830.

210685 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

202826 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Corbis Corporation (Nevada Corporation), New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
UNITY GLORY INTERNATIONAL LIMITED, Hong Kong, Hong Kong.

210686 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

205079 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „A I B” Ślączka, Szpura, Dytko spółka
jawna, Knurów, Polska 271250942 i dokonanie wpisu: AIB SPÓŁKA

210687 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRA-
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
210688 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
210689 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
210690 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
211046 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEGAFYT-R SPOL. S R.O., VRANÉ NAD
VLTAVOU, Republika Czeska i dokonanie wpisu: PHYTOPHARM
KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, Polska 632100130.
212357 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
213516 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
213950 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ITALUX” Janusz Baran, Warszawa, Polska 011050570 i dokonanie wpisu: ITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142336431.
215246 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DRESSCODE-Aleksandra Drzewiecka”
Spółka Jawna, Łódź, Polska 100436042 i dokonanie wpisu: DRESS
CODE KATARZYNA DANOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska.
215429 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów
Budowlanych „IZOLMAT” Sp. z o.o., Gdańsk, Polska 190023060
i dokonanie wpisu: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
215462 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ONDULINE MATERIAŁY BUDOWLANE”
Spółka z o.o., Warszawa, Polska 010580320 i dokonanie wpisu: ONDULINE POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, Polska.
215463 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ONDULINE MATERIAŁY BUDOWLANE”
Spółka z o.o., Warszawa, Polska 010580320 i dokonanie wpisu: ONDULINE POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, Polska.
215626 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GASTROPOL P.P.H.U. Import-Eksport
Anna Maes, Piła, Polska 572127163 i dokonanie wpisu: MLP ANNA
MAES, Żabostowo, Polska 572127163.
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ków, Polska 276131797 i dokonanie wpisu: TOMASZ SOKÓŁ EUROMATIC, Radzionków, Polska 243191546.
216970 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „SUPON” Spółka Akcyjna,
Szczecin, Polska 810588012 i dokonanie wpisu: SUPON SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, Polska 810588012.
216971 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „SUPON” Spółka Akcyjna,
Szczecin, Polska 810588012 i dokonanie wpisu: SUPON SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, Polska 810588012.
216972 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „SUPON” Spółka Akcyjna,
Szczecin, Polska 810588012 i dokonanie wpisu: SUPON SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, Polska 810588012.
216985 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DUCH MORZA SPÓŁKA CYWILNA - Tadeusz Duch, Przemysław Jasiecki, Kraków, Polska 120580740 i dokonanie wpisu: DUCH MORZA SPÓŁKA CYWILNA - Dorota Jasiecka,
Grzegorz Laskowski, Świnoujście, Polska 120580740.
217007 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
217007 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
217009 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
217009 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
217270 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
217271 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
217272 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

216272 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REDAN Spółka Akcyjna, Łódź, Polska
471127885 i dokonanie wpisu: HOME AND KIDS SP. Z O.O., Łódź,
Polska.

217273 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

216331 2018 06 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EUROMATIC” Elżbieta Sokół, Radzion-

217274 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRA-
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
217275 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
217364 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
217364 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
217411 2018 06 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EPLUS” L. Wilińska, M. Miś Spółka Jawna, Poznań, Polska 300031830 i dokonanie wpisu: „EPLUS” L.
Pilichowska, M. Miś Spółka Jawna, Poznań, Polska 300031830.
217463 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy, Gdańsk, Polska 000818410 i dokonanie wpisu: POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015203332.
217464 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy, Gdańsk, Polska 000818410 i dokonanie wpisu: POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015203332.
217502 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOFIFI ALEKSANDRA ZACH-KACZMARCZYK, Warszawa, Polska 146995449 i dokonanie wpisu: MR MAŁGORZATA MAŁACHOWSKA, Warszawa, Polska 368930142.
217685 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
217687 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
217687 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
217719 2018 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Express Spółka z o.o., Kraków, Polska
008156612 i dokonanie wpisu: EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
008156612.
217911 2018 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jerzy Rutka, Olsztyn, Polska i dokonanie
wpisu: NEO CONSULTING JERZY RUTKA, Olsztyn, Polska 280308755.
217911 2018 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEO CONSULTING JERZY RUTKA, Olsztyn, Polska 280308755 i dokonanie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241729697.
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217914 2018 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jerzy Rutka, Olsztyn, Polska i dokonanie
wpisu: NEO CONSULTING JERZY RUTKA, Olsztyn, Polska 280308755.
217914 2018 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEO CONSULTING JERZY RUTKA, Olsztyn, Polska 280308755 i dokonanie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241729697.
217915 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123233051
i dokonanie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051.
217916 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123233051
i dokonanie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051.
218037 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 736/18/101) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2558244 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-218037 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
218041 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780.
218041 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218044 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780.
218044 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218045 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ożarów Mazowiecki, Polska i dokonanie wpisu: DR
GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780.
218045 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218046 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780.
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218046 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218047 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
218047 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218048 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
218048 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780
218051 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780.
218051 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218052 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
218052 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218053 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780.
218053 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218057 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
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i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
218057 2018 03 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218102 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
218102 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska
146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski, Polska
146843780.
218290 2018 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jerzy Rutka, Olsztyn, Polska i dokonanie
wpisu: NEO CONSULTING JERZY RUTKA, Olsztyn, Polska 280308755.
218290 2018 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEO CONSULTING JERZY RUTKA, Olsztyn, Polska 280308755 i dokonanie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241729697.
218525 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
218525 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
218544 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IRLEH Spółka Cywilna Lech Lisiewicz, Maria Lisiewicz, Marcin Lisiewicz, Wolsztyn, Polska 970364567 i dokonanie wpisu: IRLEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolsztyn, Polska 970364567.
218555 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780.
218555 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
218716 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MMS” Spółka z o.o., Łódź, Polska
470545095 i dokonanie wpisu: MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 362099995.
218722 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MMS” Spółka z o.o., Łódź, Polska
470545095 i dokonanie wpisu: MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 362099995.
218882 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „KWIATY POLSKIE MARKETING” Spółka
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z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100261393 i dokonanie wpisu: GAMA FARMACIA SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360589608.
218887 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „KWIATY POLSKIE MARKETING” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100261393 i dokonanie wpisu: GAMA FARMACIA SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360589608.
218889 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „KWIATY POLSKIE MARKETING” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100261393 i dokonanie wpisu: GAMA FARMACIA SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360589608.
219115 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska Spółka
Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301 i dokonanie wpisu:
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301.
219116 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska Spółka
Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301 i dokonanie wpisu:
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301.
219117 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska Spółka
Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301 i dokonanie wpisu:
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301.
219118 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska Spółka
Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301 i dokonanie wpisu:
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301.
219119 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska Spółka
Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301 i dokonanie wpisu:
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301.
219120 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska Spółka
Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301 i dokonanie wpisu:
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301.
219121 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska Spółka
Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301 i dokonanie wpisu:
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301.
219122 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska Spółka
Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301 i dokonanie wpisu:
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301.
219391 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EM LAB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012976217 i dokonanie wpisu: MEDIACAP SPÓŁKA
AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 012976217.
219616 2018 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dr MARCUS INTERNATIONAL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Kalisz, Polska 251597578 i dokonanie wpisu: DR.MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz,
Polska 251597578.
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219686 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
219686 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
219687 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
219687 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
219832 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICOPAL Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
219833 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICOPAL Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
219834 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOWEL PIEKARNIA NOWAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Legionowo, Polska 146883182 i dokonanie
wpisu: NOWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364732592.
220391 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOCHEMIE A.S., BOHUMIN, Czechy i dokonanie wpisu: UNILEVER ČR,SPOL. S.R.O., PRAGA, Czechy.
220476 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FPH Bell Gusto s. c. Szymon Kochaniec, Bogdan Wysota, Łukasz Wysota, Trzcinka, Polska i dokonanie
wpisu: FIRMA ABEL SPÓŁKA JAWNA WYSOTA, Brąszewice, Polska
730103321.
220711 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biuro Projektowo-Handlowe „BIPROMASZ” Mieczysław Gorzoch, Bydgoszcz, Polska 092597294
i dokonanie wpisu: BIPROMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, Polska
341590492.
221613 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MISSLAND” Sp. z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska.
221613 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELERZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
221869 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Anna Sybicka, Płońsk, Polska 130921222
i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140950606.
222225 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AKATEX Andrzej Kozłowski, Bielsko-Biała, Polska
070539523 i dokonanie wpisu: AKATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 368794561.
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222615 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123233051 i dokonanie wpisu:
ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051.
222885 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOLAR Marcin Mirosław Solarczyk, Koszalin, Polska 331455490 i dokonanie wpisu: SOLARCZYK
MARCIN SOLAR, Koszalin, Polska 331455490.
222886 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOLAR Marcin Mirosław Solarczyk, Koszalin, Polska 331455490 i dokonanie wpisu: SOLARCZYK
MARCIN SOLAR, Koszalin, Polska 331455490.
222997 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795
i dokonanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
223442 2018 06 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TYSKIE OKNA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Tychy, Polska 272310623 i dokonanie wpisu:
TYSKIE OKNA DARIUSZ RACUT, Tychy, Polska 272383875.
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226957 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Rzecznik Ubezpieczonych, Warszawa,
Polska 011335893 i dokonanie wpisu: RZECZNIK FINANSOWY, Warszawa, Polska.
227001 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
227673 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CENTAURUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 191566549 i dokonanie wpisu:
KRZYSZTOF CZERWIŃSKI, Sopot, Polska.
228097 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: T. Deker Patissier & Chocolatier S.C.
Agnieszka Buniek, Tomasz Deker, Sopot, Polska i dokonanie wpisu:
T.DEKER PATISSIER & CHOCOLATIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Sopot, Polska 220494569.
229168 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR S.A., Warszawa, Polska 010524149
i dokonanie wpisu: MEDELLA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141311848.

223862 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780.

230028 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania 011514615.

223862 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.

231945 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.

224004 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUDNER Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 010605391 i dokonanie wpisu: MAREK BUDNER, Warszawa,
Polska.

232695 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC,
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.

224215 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NAVO INVESTMENT Spółka z o.o., Sopot,
Polska 000674767 i dokonanie wpisu: HOTEL GDAŃSK BROVARNIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska
000674767.
224388 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLOBAL PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364258908 i dokonanie wpisu: ZPHARMA ZOFIA PAJOR, Kraków, Polska 120364108.
224619 2018 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EDIPRESSE-WIZAŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141921943 i dokonanie
wpisu: EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
010304264.
224851 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CRYSTAL HOUSE Dariusz Przewocki,
Warszawa, Polska 220137467 i dokonanie wpisu: CRYSTAL HOUSE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142929065.
226133 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Radio Eska Gorzów” Spółka
Akcyjna, Warszawa, Polska 210209230 i dokonanie wpisu: RADIO
ESKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 210209230.
226727 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Capital Part 19 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140770761 i dokonanie wpisu:
RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk,
Polska 366672351.

233062 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233063 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233085 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM, Niemcy i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
233086 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG, Ingelheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
233092 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG, Ingelheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
233093 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
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& Co. KG, Ingelheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
233559 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOOGLE INC., MOUNTAIN VIEW, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google LLC, Mountain
View, Stany Zjednoczone Ameryki.
233565 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś, Ruda Śląska, Polska 003477398 i dokonanie wpisu: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś Spółka Jawna, Ruda
Śląska, Polska 368934111.
234758 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Szkoła Open Mind Health & Fitness
Idea Aneta Anna Figurska, Szczecin, Polska 810565117 i dokonanie
wpisu: OPEN MIND PILATES STUDIO & SCHOOL ANETA FIGURSKA,
Szczecin, Polska.
235252 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego 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.
235483 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „KWIATY POLSKIE MARKETING” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100261393 i dokonanie wpisu: GAMA FARMACIA SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360589608.
236422 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
236471 2018 06 21 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.
236936 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Leszek Komarowski, Łódź, Polska
004355510 i dokonanie wpisu: BIOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 101539152.
237238 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17299/17/226) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2555855 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-237238 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
238616 2018 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EDIPRESSE-WIZAŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141921943 i dokonanie
wpisu: „EDIPRESSE POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
010304264.
238617 2018 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EDIPRESSE-WIZAŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141921943 i dokonanie
wpisu: „EDIPRESSE POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
010304264.
238637 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta-
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wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4536/18/183) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2568040 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-238637 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Marketing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
240116 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURLEN FUEL SYSTEMS LIMITED, SALISBURY, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Burlen Limited, Salisbury,
Wielka Brytania.
240377 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „INTER GLOBUS” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011873900
i dokonanie wpisu: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900.
240832 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska
i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska
022454830.
240971 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Trichomedic Kinga
Estera Jach, Kraków, Polska 491998305 i dokonanie wpisu: Trichomedic Kinga Estera Jach, Poznań, Polska 491998305.
241144 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Finder Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska
017177550 i dokonanie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550.
242035 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego 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.
242349 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
243669 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE „VIOLA” MEYER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lniano, Polska
093049420 i dokonanie wpisu: WARTER FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147242812.
244282 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Anna Sybicka, Płońsk, Polska 130921222
i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140950606.
244829 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, SEATTLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Starbucks Corporation, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
245252 2018 06 22 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 6051/16/451) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2519455 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-245252 ustanowiony
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”.
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245252 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 19 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1772/18/852) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2519455 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-245252 ustanowiony
na rzecz spółki Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie wobec Prima Moda Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
245336 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PÓŁNOC & PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122972929 i dokonanie wpisu: PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122972929.
245447 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
246006 2018 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JOACHIMIAK TOMASZ MIKOŁAJ PRZEDSIEBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTIMMPEX TELECOM,
Poznań, Polska 631505600 i dokonanie wpisu: BALTIMPEX TELECOM GROUP AKCYJNA, Katowice, Polska.
247221 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „LETS DRIVE MARCIN TURSKI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142776390 i dokonanie wpisu: MOTOPREZENT.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska 364201512.
247447 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAEM CONSULTING Krzysztof Miezio,
Białystok, Polska 050847750 i dokonanie wpisu: ENABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska
367336520.
247529 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIMITO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 220748142 i dokonanie wpisu: LIMITO SPÓŁKA
AKCYJNA, Grudziądz, Polska 220748142.
248210 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAJA SEBASTIAN WYTWÓRNIA PREPARATÓW CHEMICZNYCH CHEMIA, Jasło, Polska 180619010 i dokonanie
wpisu: GRYZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA,
Jasło, Polska 367415410.
248671 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEUTSCHE STEINZEUG CREMER & BREUER AG, FRECHEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Deutsche Steinzeug
Cremer & Breuer AG, Alfter, Niemcy.
249120 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Błażej Soiński, Reda, Polska 220429359;
ŁUKASZEWSKI BARTOSZ HAKA AGENCY, Gdańsk, Polska 220818138
i dokonanie wpisu: MS 7 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda, Polska 365584159.
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ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Remy Holdings, LLC,
Pendleton, Stany Zjednoczone Ameryki.
249508 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Remy Holdings, LLC, Pendleton, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Old Remco Holdings,
L.L.C., Pendleton, Stany Zjednoczone Ameryki.
249681 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA,
Cieszyn, Polska i dokonanie wpisu: ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 243154344.
249681 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 243154344 i dokonanie wpisu:
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 240415672.
250389 2018 06 22 D. Wykreślono wpis: „W dniu 2 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19116/16/493) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466893 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-250389 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
250389 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5458/18/597) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466893 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-250389 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
251352 2018 06 20 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: WKRĘT-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kuźnica Kiedrzyńska, Polska 241864455 i dokonanie wpisu: WKRĘT-MET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kuźnica Kiedrzyńska, Polska 241864455 KLIMAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica Kiedrzyńska,
Polska 151544639 oraz w rubryce E dokonanie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 16 grudnia 2017 r. ustanowiono wspólny
znak towarowy”.
251432 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM, Niemcy i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
251930 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SZULTKA ROMAN, Sąpolno Człuchowskie, Polska i dokonanie wpisu: ROMGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konarzyny, Polska 369609703.

249353 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, SEATTLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Starbucks Corporation, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.

252692 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IM CAPITAL IZABELA MATYJASZEK, Zielona Góra, Polska 362814720 i dokonanie wpisu: BIOHAPPY PATRYK
ROGOSCH KRZYSZTOF HOINKA SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie
Góry, Polska 367902304.

249508 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REMY INTERNATIONAL, INC A DELAWARE
CORPORATION, PENDLETON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Remy Holdings, Inc., Pendleton, Stany Zjednoczone
Ameryki.

252960 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARAŃSKA ZOFIA PP.U.H. NESTOR, Sianów, Polska 330499774 i dokonanie wpisu: NESTEC TECHNOLOGIE
ZOFIA BARAŃSKA, Koszalin, Polska 330499774.

249508 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Remy Holdings, Inc., Pendleton, Sta-

253874 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JAWORSKA BARBARA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE CONNECTOR,
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Poznań, Polska 631143231 i dokonanie wpisu: CONNECTOR.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niepruszewo, Polska 630307009.
254274 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
254275 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
254278 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dr Gerard Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki, Polska 142306996 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki,
Polska 146843780.
254278 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780 i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miedzyrzec Podlaski,
Polska 146843780.
255148 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTER-TRUCK MARIUSZ KRÓLEWICZ,
AGNIESZKA KRÓLEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Kostrzyn, Polska
301482724 i dokonanie wpisu: MAXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolsztyn, Polska 361045603.
255219 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTER GLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900
i dokonanie wpisu: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900.
255415 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: K&L INWESTYCJE G. KRYCHOWSKI J.
KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 220408713 i dokonanie
wpisu: K&L INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 220889144.
255480 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAROWSKI LESZEK BIOTECPOL, Łódź,
Polska 004355510 i dokonanie wpisu: BIOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 101539152.
256177 2018 06 22 D. Wykreślono wpis: „W dniu 13 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1200/17/295) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256177 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni WBK
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
256177 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 maja 2018
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1934/18/572) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528452 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256177 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Torf Corporation-Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kątach Wrocławskich”.
257437 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIMITO SPÓŁKA AKCYJ-
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NA, Gdańsk, Polska 220748142 i dokonanie wpisu: LIMITO SPÓŁKA
AKCYJNA, Grudziądz, Polska 220748142.
257629 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KWIATY POLSKIE MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100261393
i dokonanie wpisu: GAMA FARMACIA SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360589608.
257630 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KWIATY POLSKIE MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100261393
i dokonanie wpisu: GAMA FARMACIA SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360589608.
259545 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania 011514615.
258793 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
259374 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAROWSKI LESZEK BIOTECPOL, Łódź,
Polska 004355510 i dokonanie wpisu: BIOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 101539152.
259492 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MOCARSKI MARCIN MARBA-SPORT,
Miszewko, Polska 193027041 i dokonanie wpisu: MARBA-SPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miszewko, Polska 365045787.
260161 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAGÓRSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZAMA, Toruń, Polska
870477524 i dokonanie wpisu: FIT PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska
361006388.
260443 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAROWSKI LESZEK BIOTECPOL, Łódź,
Polska 004355510 i dokonanie wpisu: BIOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 101539152.
260591 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kwiaty Polskie Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100261393 i dokonanie
wpisu: GAMA FARMACIA SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360589608.
260728 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALICJA OSTROWSKA, Legnica, Polska;
ARTUR OSTROWSKI, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: ARTUR
OSTROWSKI, Legnica, Polska.
262491 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOWALCZYK HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO KOIMEX, Świebodzin, Polska 970370237 i dokonanie wpisu:
KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, Polska 081213738.
262584 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HAFEZI-CHOJECKA MAGDALENA SPECJALISTYCZNY GABINET KOSMETYCZNY CENTRUM PODOLOGICZNE,
Łódź, Polska 100630531 i dokonanie wpisu: CENTRUM PODOLOGICZNE MAGDALENA HAFEZI-CHOJECKA, Łódź, Polska 100630531.
263211 2018 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAŁYGA MARIUSZ, KARPUL RYSZARD BIO
FOR LIFE SPÓŁKA CYWILNA, Grodzisk Mazowiecki, Polska i dokonanie wpisu: BIO FOR LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 146104479.
263275 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JD INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 432506742 i dokonanie
wpisu: TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnik, Polska 432506742.

AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

263872 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRONTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146271533 i dokonanie
wpisu: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699.

269540 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLOBAL PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364258908 i dokonanie wpisu: ZPHARMA ZOFIA PAJOR, Kraków, Polska 120364108.

266052 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIEBRECHT & WOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141516349 i dokonanie wpisu: LIEBRECHT AND WOOD SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142753880.
266052 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LIEBRECHT AND WOOD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142753880 i dokonanie wpisu: LIEBRECHT AND WOOD POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142753880.
268195 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIEBRECHT & WOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141516349 i dokonanie wpisu: LIEBRECHT AND WOOD SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142753880
268195 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LIEBRECHT AND WOOD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142753880 i dokonanie wpisu: LIEBRECHT AND WOOD POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142753880.
268224 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nokaut Sp. z o.o., Gdynia, Polska
146393710 i dokonanie wpisu: SALES INTELIGENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 146393710.
268826 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEMLA MAREK KRAINA PIWA,
Żywiec, Polska 072699768 i dokonanie wpisu: BROWAR PINTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, Polska
243508990.
269172 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ATERIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
121480986 i dokonanie wpisu: GRUPA ATERIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 363103598.
269938 2018 06 22 D. Wykreślono wpis: „W dniu 8 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2600/17/770) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524476 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-269938 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
269938 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5493/18/876) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524476 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-269938 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank

269948 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLOBAL PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364258908 i dokonanie wpisu: ZPHARMA ZOFIA PAJOR, Kraków, Polska 120364108.
270135 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOOGLE INC., MOUNTAIN VIEW, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google LLC, Mountain
View, Stany Zjednoczone Ameryki.
271250 2016 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120311833 i dokonanie wpisu: METROPOLIS SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 120311833.
271285 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GH PL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302663675 i dokonanie
wpisu: BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 690694749.
271586 2018 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141660773 i dokonanie
wpisu: OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141660773.
271598 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6402/18/657) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2571404 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-271598 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
271737 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
272372 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOWEL PIEKARNIA NOWAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Legionowo, Polska 146883182 i dokonanie
wpisu: NOWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364732592.
273003 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOOGLE INC., MOUNTAIN VIEW, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google LLC, Mountain
View, Stany Zjednoczone Ameryki.
273013 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KARASZKIEWICZ JAN PRZEMYSŁAW DIAMENTUM, Bębło, Polska 120875027 i dokonanie wpisu: JAN PRZEMYSŁAW KARASZKIEWICZ, Kraków, Polska.
273269 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
274234 2018 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DRAFTFCB, INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: FCB Worldwide, Inc., Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
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275826 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
276272 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRAWCZYK ZENON P.P.H.U. ZENEX, Jarocin, Polska 250307615 i dokonanie wpisu: ZENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin, Polska 368580618.
276909 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ATERIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
121480986 i dokonanie wpisu: GRUPA ATERIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 363103598.
277286 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JAN PONIŃSKI, Puszczykowo, Polska i dokonanie wpisu: IRMINA HANNA PONIŃSKA, Puszczykowo, Polska.
277712 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AWAS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010895816 i dokonanie wpisu: AWAS-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017405910.
278463 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRAWCZYK ZENON P.P.H.U. ZENEX, Jarocin, Polska 250307615 i dokonanie wpisu: ZENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin, Polska 368580618.
278817 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CZECHOWSKA LUCYNA PPUH NOPWPOL
II, Nowy Sącz, Polska 490423287 i dokonanie wpisu: GRAWERNIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz,
Polska 369338641.
279272 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
279629 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H-U LAMAR M.M. KUŹMA SPÓŁKA
JAWNA, Smardzów, Polska 932948909 i dokonanie wpisu: LAMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smardzów,
Polska 021107150.
280175 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINDER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 017177550 i dokonanie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, Niemcy 017177550.
281085 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOOGLE INC., MOUNTAIN VIEW, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Google LLC, Mountain
View, Stany Zjednoczone Ameryki.
281192 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŁYSEK JERZY JOT-Ł P.H.U., Wrocław, Polska 930758872 i dokonanie wpisu: MDL SERWIS DARIUSZ ŁYSEK,
Wrocław, Polska 930724956.
281192 2018 06 28 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 czerwca 2017 r. udzielono niewyłącznej i nieograniczonej licencji na używanie znaku towarowego przez, JOT-Ł SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław, Polska na czas
nieokreślony”.
281622 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINDER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 017177550 i dokonanie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550.
281623 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINDER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
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Polska 017177550 i dokonanie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550.
281792 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
282020 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
282591 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MYSZKA GRZEGORZ MG-INSTAL INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Gdynia, Polska 220098388 i dokonanie wpisu: MG-INSTAL INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
364180690.
282914 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń,
Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, Polska 341213022.
283912 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 180488016 i dokonanie wpisu:
NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 180488016.
284585 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 180488016 i dokonanie wpisu:
NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 180488016.
284864 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KUCHNIE ŚWIATA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 010301640 i dokonanie wpisu: SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
368555477.
285962 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAGRO M.K.A. GROLIK SPÓŁKA JAWNA,
Pszczyna, Polska 276607142 i dokonanie wpisu: MAGRO MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pszczyna, Polska 276607142.
286142 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PANIFEX-BUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIERWSZY PANIFEX
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koszalin, Polska 361257950 i dokonanie
wpisu: PANIFEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIERWSZY PANIFEX SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin,
Polska 361257950.
286734 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLATINIUM BARTOSZ GIBAŁA, Kraków, Polska 120520784 i dokonanie wpisu: PLATINIUM WELLNESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
121499796.
286751 2018 06 22 D. Wykreślono wpis: „W dniu 13 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1203/17/498) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528453 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-286751 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni WBK
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
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286751 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 maja 2018
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1922/18/449) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528453 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-286751 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Torf Corporation-Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kątach Wrocławskich”.
286752 2018 06 22 D. Wykreślono wpis: „W dniu 10 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1202/17/097) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528077 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-286752 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni WBK
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
286752 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 maja 2018
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1925/18/652) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528077 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-286752 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Torf Corporation-Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kątach Wrocławskich”.
286728 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Starbucks Corporation, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
287356 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 16 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4537/18/584) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2567691 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287356 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
287375 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361502526 i dokonanie
wpisu: MEDIFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 369178210.
287376 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361502526 i dokonanie
wpisu: MEDIFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 369178210.
287377 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361502526 i dokonanie
wpisu: MEDIFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 369178210.
287631 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EASYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; VERBIS ALFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
146317086; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
i dokonanie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
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122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587.
288052 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CONSTANS M, REAL MANAGEMENT,
DOG THE LUX, BC KULINARIA MARCIN MAZUREK, Poznań, Polska
300313669 i dokonanie wpisu: BC KULINARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369298976.
288300 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLATINIUM BARTOSZ GIBAŁA, Kraków,
Polska i dokonanie wpisu: PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121499796.
288924 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361502526 i dokonanie
wpisu: MEDIFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 369178210.
290308 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Izze Beverage Co., Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, Hamilton, Bermudy.
290338 2018 06 11 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30 listopada 2017 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez Panią
Karolinę Kociugę, Radomsko na czas trwania prawa ochronnego”.
290940 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GH PL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302663675 i dokonanie
wpisu: BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 690694749.
291025 2018 06 22 D. Wykreślono wpis: „W dniu 13 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1208/17/503) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528455 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-291025 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni WBK
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
291025 2018 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 maja 2018
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1919/18/935) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528455 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-291025 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Torf Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kątach
Wrocławskich”.
292586 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JADWIGA GODLEWSKA, Grójec, Polska
i dokonanie wpisu: KANCELARIA AUDITINGU I PODATKÓW ALFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grójec, Polska
365073631.
292623 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski, Polska 200182029 i dokonanie wpisu: SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON AGATA AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, Polska 122538995.
294311 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VINOTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
356565539 i dokonanie wpisu: MARIUSZ KOPYTKO, Kraków, Polska.
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294377 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5346/18/373) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2568569 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294377 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku”.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE RAJ-POL SKARPETY CZĘSTOCHOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa, Polska
150317812 i dokonanie wpisu: RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa,
Polska 366625038.

294377 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 25 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5349/18/576) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2568792 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294377 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Simple Creative Products Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

298621 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146537391 i dokonanie
wpisu: ESKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 210209230.

294385 2018 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 28.12.2017 r. udzielono wyłącznej i pełnej licencji na używanie przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA na czas określony tj. od dnia 01.01.2018
r. do 30.09.2024 r.”
294535 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361502526 i dokonanie
wpisu: MEDIFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 369178210.
294536 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361502526 i dokonanie
wpisu: MEDIFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 369178210.
294727 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEGUTKO PIOTR BARTOSZEWICZ MARCIN
PPHU LOGO SPÓŁKA CYWILNA, Świdnica, Polska 020911915 i dokonanie wpisu: PPHU LOGO PIOTR LEGUTKO, Świdnica, Polska.
294953 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JOLANTA MARIA ROSTKOWSKA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: BUILD YOUR MEMORY LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
369681110.
295455 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GK GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska
200182035 i dokonanie wpisu: GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska.
296609 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012833564 i dokonanie wpisu: BMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012833564.
297044 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JAN GOLONKA, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: ANS ANNA GOLONKA, Wrocław, Polska.
297966 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MADEJ DOROTA, MADEJ DARIUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE RAJ-POL SKARPETY CZĘSTOCHOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa, Polska
150317812 i dokonanie wpisu: RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa,
Polska 366625038.
297967 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MADEJ DOROTA, MADEJ DARIUSZ

298574 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BATEK POLAND BEATA WIOLONCELLISTA,
Legionowo, Polska 010005917 i dokonanie wpisu: BATEK VIOLONCELLISTA BEATA, Legionowo, Polska 010005917.

298675 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BILLY’S AMERICAN RESTAURANTS FIRMA
HANDLOWA ELWIRA PLESZEWSKA, Gdańsk, Polska 634367356 i dokonanie wpisu: BILLY’S AMERICAN RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 363393610.
298812 2018 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu: DNP
SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
299506 2018 06 05 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych w Rejestracji zawartej w dniu
23 stycznia 2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta (jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono pod warunkiem dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych Urzędu
Patentowego RP odpowiedniego znaku towarowego:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 1, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN1 / Kredyt 1) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 1, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN1 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 1, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN1 / Kredyt 3) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
299506 2018 06 05 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1429/17/748) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2520634 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy o numerze R-299506 (zgłoszony za numerem
Z. 440467) w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec
BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Postępie”.
299507 2018 06 05 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych w Rejestracji zawartej w dniu
23 stycznia 2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta (jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono pod wa-
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runkiem dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych Urzędu
Patentowego RP odpowiedniego znaku towarowego:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN2 / Kredyt 1) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN2 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN2 / Kredyt 3) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
299507 2018 06 05 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 1424/17/743) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2521360 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy o numerze R-299507 (zgłoszony za numerem
Z. 440468) w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec
BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Postępie”.
299665 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Izze Beverage Co., Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, Hamilton, Bermudy.
299947 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOF ZARZYŃSKI, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: TELEOPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015498445.
300201 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
300477 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOTEL NARVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Serock, Polska 142467251 i dokonanie
wpisu: GREENWOOD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365853582.
300546 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822
i dokonanie wpisu: MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI, Warszawa, Polska 010528822.
301403 2018 06 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E dokonanie wpisu: Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określający zasady używania znaku
towarowego”.
301447 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
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AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
302101 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
302102 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
302103 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
302443 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAMIL ROGOWSKI, Ciechanów, Polska
i dokonanie wpisu: KAMTRANS TRADEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów, Polska 369055676.
302802 2018 06 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
303030 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612
304312 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1830/18/867) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2567209 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-304312 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Henryk
Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
304446 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 kwietnia
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2726/12/904) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2301751 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-304446 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących SYNTAXIS II SWEDEN
CAPITAL AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja wobec CEE HOSTING VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
304446 2018 06 14 D. Wykreślono wpis: „W dniu 5 kwietnia
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2726/12/904) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2301751 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-304446 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących SYNTAXIS II SWEDEN
CAPITAL AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja wobec CEE HOSTING VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
304446 2018 06 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 16 kwietnia 2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2704/12/460) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2302730 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-304446 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BRE BANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec CEE HOSTING VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Warszawie”.
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO

257 229 2017 12 19

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.

257 831 2017 12 29

217 489
256 029
276 430
277 670
277 983
282 086
216 920

2016 03 03
2016 02 23
2016 10 06
2017 07 05
2016 12 30
2017 12 18
2017 07 26

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów z kl. 01: nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej klasie,
preparaty regulujące wzrost roślin.
244 588 2016 06 30 Prawo unieważniono w części dotyczącej
usług z kl: 35; promocje sprzedaży dla osób
trzecich.
268 401 2017 05 31 Unieważniono prawo ochronne w części
dla towarów z klasy: 35: usługi prowadzenia
punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej
z parasolami, zabawkami pluszowymi, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z parasolami, zabawkami pluszowymi.

268 662 2017 11 23

286 187 2017 08 01

288 682 2018 02 28

288 786 2017 07 19

295 515 2017 11 15

300 524 2017 12 05
334
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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).
221 569 2014 10 10
239 120 2016 05 14
100 611 2013 09 13
123 253 2017 05 26

174 446 2018 01 29

174 450 2018 01 29

255 221 2017 09 29

255 222 2017 09 29

243 490 2018 01 29

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dla usług z kl. 41;
usługi związane z organizacją występów
i koncertów.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
26.05.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.123253.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.01.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.174446.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.01.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.174450.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.09.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.255221.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.09.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.255222.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.01.2018 r. uprawniony zrzekł się przed

251 825 2014 06 17
251 830 2014 06 17
272 043 2017 03 03
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Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.243490.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.12.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.257229.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.12.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.257831.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
23.11.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.268662.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
01.08.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.286187.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
28.02.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.288682.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
19.07.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.288786.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
15.11.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.295515.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
05.12.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.300524.
Prawo wygasło w części dla towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne (klasa 05 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne (klasa 05 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
produkty farmaceutyczne i para farmaceutyczne, leki, paraleki, produkty lecznicze,
produkty żywnościowe specjalnego przeznaczenia takie jak żywność bezglutenowa,
dla diabetyków, dla osób z nietolerancją
laktozy, dla chorych na fenyloketonurię,
żywność dietetyczna i substancje dietetyczne do celów leczniczych, zioła i preparaty
ziołowe, lecznicze, dietetyczne i lecznicze
substancje jako komponenty do leków
i preparatów specjalnego przeznaczenia
medycznego, napoje dietetyczne i profilaktyczne o działaniu leczniczym lub prozdrowotnym, dodatki i komponenty do żywności i do napojów leczniczych dietetycznych
wytworzone z użyciem dodatków pochodzenia roślinnego (klasa 05); sprzedaż towarów w sklepach stacjonarnych, w sprzedaży
bezpośredniej przez przedstawicieli handlowych i wysyłkowej za pomocą sprzedaży
w sklepach internetowych następujących
towarów: produkty farmaceutyczne i para
farmaceutyczne, leki, paraleki, produkty
lecznicze, produkty żywnościowe specjalnego przeznaczenia takie jak żywność
bezglutenowa, dla diabetyków, dla osób
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272 994 2016 09 21

274 249 2016 12 14
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z nietolerancją laktozy, dla chorych na fenyloketonurię, żywność dietetyczna i substancje dietetyczne do celów leczniczych, zioła
i preparaty ziołowe, lecznicze, dietetyczne
i lecznicze substancje jako komponenty
do leków i preparatów specjalnego przeznaczenia medycznego, napoje dietetyczne i profilaktyczne o działaniu leczniczym
lub prozdrowotnym, dodatki i komponenty
do żywności i do napojów leczniczych dietetycznych wytworzone z użyciem dodatków
pochodzenia roślinnego; dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
próbek, folderów, broszur i prospektów;
doradztwo handlowe i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi związane z franchisingiem ( klasa 35 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
programy komputerowe (software ładowalny); programy komputerowe nagrane;
oprogramowanie komputerowe, nagrane
z wyłączeniem ww. towarów wykonywanych wyłącznie na zamówienie na rzecz
przemysłu, instytucji bankowych i naukowych klasa 9 (w części]; systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych;
zarządzanie zbiorami informatycznymi;
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie
danych w bazach komputerowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej;
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych; wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych z wyłączeniem w.w usług świadczonych wyłącznie
na rzecz przemysłu, instytucji bankowych
i naukowych; klasa 35 (w części); analizy systemów komputerowych; doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego;
doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych; instalacje oprogramowania
komputerowego; programowanie komputerów; konserwacja oprogramowania komputerowego; kontrola jakości; monitoring
systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdatnego; hosting serwerów; oprogramowanie jako usługa (SaaS); aktualizacja
oprogramowania komputerowego; powielanie oprogramowania komputerowego,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich; projektowanie oprogramowania komputerowego;
projektowanie systemów komputerowych;
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich; udostępnianie
miejsca na serwerach [strony internetowe];
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej (IT); usługi graficzne; wypożyczanie oprogramowania komputerowego;
wypożyczanie serwerów (hosting); z wyłączeniem wszystkich ww. usług świadczonych wyłącznie na rzecz przemysłu, instytucji bankowych i naukowych; klasa 42
(w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: 06:
metalowe okucia do drzwi z wyłączeniem:

279 554 2017 05 05

282 278 2017 06 20
294 764 2017 11 22
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metalowe okucia do drzwi przesuwnych;
metalowy osprzęt do drzwi z wyłączeniem:
metalowy osprzęt do drzwi przesuwnych;
metalowe kształtowniki i profile do drzwi
z wyłączeniem: metalowe kształtowniki
i profile do drzwi przesuwnych; metalowe rolki i prowadnice do okien; metalowe
rolki i prowadnice do okien przesuwnych;
uchwyty metalowe z wyłączeniem: uchwyty metalowe do drzwi przesuwnych; zawiasy z wyłączeniem: zawiasy do drzwi przesuwnych.
Prawo wygasło w części dla towarów: dietetyczna żywność przydatna dla celów medycznych, suplementy diety z wyłączeniem
suplementów diety stosowanych w celu
wspierania prawidłowego funkcjonowania
wątroby i układu pokarmowego, (klasa 5
w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: 05:
środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
Prawo wygasło w części dla towarów: 05:
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne;
środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych;
żywność dla niemowląt; plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe; materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne; środki odkażające; środki do zwalczania
robactwa; fungicydy, herbicydy z wyłączeniem: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne (wyłącznie w celu płukania kanałów
korzeniowych); materiały do plombowania
zębów.
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
101 298 04/2016 2018 03 13 Sprostowano decyzję z dnia 14 października 2015 r. DR-II.R.101298.12.
mcel odnośnie znaku towarowego
w części dotyczącej nazwy uprawnionego.
			
Powinno być: CABELA’S INCOPORATED (a Delaware Corporation) Sidney, Stany Zjednoczone Ameryki.
237 868 7/2015 2017 11 22 Sprostowano decyzję z dnia 16
stycznia 2015 r. (DR-II.R.237868.15.
hper) odnośnie zmiany uprawnionego do znaku towarowego pod
numerem R.237868.
			
Powinno być: YORK PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bolechowo, Polska 630031910.
270 307 02/2015 2018 03 26 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego z dnia 25.06.2014 r.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
na znak towarowy dotyczącą nazwy
zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: Stowarzyszenie Miłośniczek Motocykli
Ciężkich AMAZONS.
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23 grudnia
2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej siedziby zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w swoim postanowieniu z dnia
07.12.2017 r. o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji z dnia
31.01.2017 r. w części dotyczącej nazwy kraju Zgłaszającego.
Prawidłowa nazwa to: Art. – Line
Merconii Dariusz Kowalczyk, Piotrków Trybunalski, Polska.
Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji z dnia 24.05.2017 r.
o udzieleniu prawa na znak towarowy w części dotyczącej zastrzeganych barw.
Prawidłowo powinno być: zastrzeżenia: czarny, złoty, niebieski, zielony, biały.
Sprostowano decyzję z dnia
26.04.2017 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej zastrzeżenia
kolorów znaku,
Prawidłowo powinno być: pomarańczowy biały ciemnobrązowy
jasnobrązowy żółty czerwony beżowy zielony.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 06.06.2017 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej nazwy uprawnionego:
Powinno być: Grupa Maspex Sp.
z o.o. Sp.k., Wadowice, Polska.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 18 lipca 2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej siedziby zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: Guangshou Guili Industrisal Development
Co., Ltd., Guangzhou, Chiny.
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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,

Nr 9/2018

datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
282510
LANCILLON
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S.,
1 rue de la Division LeclercF-67290 PETERSBACH (FR)
2017 12 18
2018 01 22

33
2018 01 04

402452
billerbeck
CFE: 27.05.01
20, 22, 24
Billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG,
Eppinger Strasse 40-4476703 Kraichtal-Münzesheim (DE)
2015 12 21
2016 04 11
2016 02 25
608887
DELTA
11
Rettig Germany GmbH,
Werk Meiningen, Dammstraße 3098617 Meiningen (DE)
2017 02 24
2017 06 19
2017 06 01
695049
combistar
MEWA Textil-Service AG & Co Management oHG,
John-F.-Kennedy-Strasse 465189 Wiesbaden (DE)
2017 12 04
2018 01 22

25, 37, 39, 42
2018 01 04

700515
comet
9, 25, 37, 39, 42
MEWA Textil-Service AG & Co. Management oHG,
John-F.-Kennedy-Strasse 465189 Wiesbaden (DE)
2017 12 04
2018 01 22
2018 01 04
703297
EXPAT
36, 42
BDAE Holding GmbH, Kühnehöfe 322761 Hamburg (DE)
2017 11 13
2018 01 22
2018 01 04
774280
CARVER
12
Carver Technology B.V., Van de Reijtstraat 5NL-4814 NE BREDA (NL)
2017 10 18
2018 01 15
2017 12 28
815521
terno scorrevoli
CFE: 25.01.09, 27.05.01
TERNO SCORREVOLI S.P.A. UNIPERSONALE,
Via Ravenna, 4I-20814 Varedo (MB) (IT)
2017 11 13
2018 01 15
815625
t
CFE: 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
TERNO SCORREVOLI S.P.A. UNIPERSONALE,
Via Ravenna, 4I-20814 Varedo (MB) (IT)
2017 11 13
2018 01 15

6
2017 12 28
6
2017 12 28

837329
Denim
34
Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 1-323556 Lübeck (DE)
2017 04 15
2017 05 29
2017 05 11
883967
Herkules
31
W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Rosenstrasse
5425365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE)
2017 06 20
2017 07 31
2017 07 13
919759 K
free-av
9, 38, 41, 42, 45
Tjark Auerbach, Lindauer Strasse 2188069 Tettnang (DE)
2006 09 11
2018 01 03
2017 12 14
926121
LA LINIA
19
Metten Stein + Design GmbH & Co. KG,
Hammermühle 2451491 Overath (DE); Birkenmeier Stein + Design
GmbH & Co. KG, Industriestraße 179206 Breisach (DE)
2017 05 18
2018 01 22
2018 01 04
937701
AQUASTATIC
1, 17, 19
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 03 07
2017 07 31
2017 07 13
945725
ARTERIUM
CFE: 26.01.16, 26.11.13
5, 10, 35, 44
TOVARISTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU „ARTERIUM
LTD”, Vul. Saksaganskogo, 139 Kiev 01032 (UA)
2017 11 13
2018 01 08
2017 12 21
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1039510 K
HOONIGAN
9, 18, 25, 41
Ken Block, 4250 Wilshire Blvd.Los Angeles, CA 90010 (US)
2010 03 31
2017 09 25
2017 09 07
1081813 K
SolReflex
17, 19, 37
Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Str. 40148163 Münster (DE)
2011 02 08
2018 01 03
2017 12 14
1102225
mila SÜDTIROL
CFE: 26.11.13, 27.05.10, 29.01.12
29
LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE SOCIETA’ AGRICOLA
COOPERATIVA (also called BERGMILCH SÜDTIROL
GENOSSENSCHAFT UND LANDWIRTSCHAFTLICHE
GESELLSCHAFT), Via Innsbruck, 43I-39100 Bolzano (IT)
2017 08 09
2017 09 25
2017 09 07
1112946
SPIRIT
CFE: 27.05.02, 29.01.13
GATARIĆ D.O.O., Ul. Kninska bb74400 Derventa (BA)
2017 08 04
2017 10 23
1148644
LIPS
WÄRTSILÄ NETHERLANDS B.V.,
LIPSSTRAAT 52 NL-5151 RP DRUNEN (NL)
2012 10 18
2013 04 02

16, 24
2017 10 05
7, 12
2013 02 21

1150318
MM
34
AKTSIONERNO DROUJESTVO „BULGARTABAC-HOLDING”,
„GRAF IGNATIEV” STR. 62 BG-1000 SOFIA (BG)
2012 12 11
2013 04 15
2013 03 07
1183303
FOCUS T25
9
Beachbody, LLC,
Third Floor,3301 Exposition Blvd.Santa Monica CA 90404 (US)
2017 04 26
2017 05 29
2017 05 11
1189257
DEC
CFE: 27.01.01
DONGFANG ELECTRIC CORPORATION,
333 Shuhan Ave.Chengdu, Sichuan (CN)
2017 12 13
2018 01 22

7
2018 01 04

3667

1247281
NICKY
CFE: 26.01.18, 27.05.02
16, 35
SOFFASS S.P.A., Via Fossanuova, 59I-55016 Porcari (LU) (IT)
2017 04 10
2017 07 31
2017 07 13
1259007
BURKELY
C.A.M. Horsten Beheersmaatschappij Waalwijk B.V.,
Nobelstraat 6NL-5051 DV Goirle (NL)
2017 05 23
2017 07 31
1260424
GINA
CFE: 26.03.04, 26.05.10, 27.05.01
GINA Software s.r.o.,
Purkynova 649/127CZ-612 00 Brno-Medlánky (CZ)
2015 01 20
2015 09 28

14, 18, 25
2017 07 13
9, 35, 38, 42
2015 08 13

1262823
Inspired by you
35, 36
Aktsionernoe obshchestvo „OTP Bank”,
d. 16A, str. 1, Leningradskoe shosseRU-125171 Moscow (RU)
2017 04 13
2017 07 17
2017 06 29
1272078
GFI
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
GFI INFORMATIQUE,
145 boulevard Victor HugoF-93400 SAINT OUEN (FR)
2017 05 11
2017 07 31
2017 07 13
1280653
ZHONGDAI
CFE: 26.03.23, 26.04.16, 28.03.00
8, 19
Guangzhou Zhongdai Decorative Building Materials Co., Ltd,
A21003-A21008, A21018-A21023,Small Commodities Market
XinbaijiaEast of Jingxi Bridge, Shatai Road,Baiyun District,
Guangzhou CityGuangdong Province (CN)
2015 08 10
2016 02 01
2015 12 24
1286698
CFE: 26.01.03, 26.03.23, 28.05.00
7, 12, 35, 37
Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo „ZAWOLZHSKY MOTORNY
ZAWOD”, ul. Sovetskaja, 1 „A”,
ZavolzhieRU-606522 Nizhegorodskaya oblast (RU)
2015 11 16
2016 03 29
2016 02 11

1217913
G-ENERGY
CFE: 27.05.03, 29.01.13
1, 4, 12, 16, 25, 35, 41
Public Joint Stock Company Gazprom neft,
Galernaya ul., 5, lit. ARU-190000 St-Petersburg (RU)
2014 07 22
2014 11 10
2014 10 02

1287532
A-OK
CFE: 26.04.18, 27.05.24
7
Tang Zhi Wen, Floor 4, East Block, Bldg. 34,
Xi Xiang Chen Tian Industrial Zone,Baoan District,Shenzhen
CityGuangdong Province (CN)
2017 07 10
2017 09 25
2017 09 07

1219886
AlternativaPlatform
ALTERNATIVAPLATFORM LTD.,
60/2, MELITA STREET VALLETTA VLT 1122 (MT)
2014 04 18
2015 01 19

1298162
ChatSim
CFE: 01.15.21, 29.01.12
9, 36, 38
CHATSIM SRL, Piazza Luigi di Savoia, 22I-20124 MILANO (IT)
2017 11 01
2018 01 15
2017 12 28

1220875
BARRAMUNDI
Qualia Wine Company Pty Ltd,
15 Campbell AvenueIRYMPLE VIC 3498 (AU)
2017 12 21
2018 01 29

9, 35, 38, 41, 42
2014 12 04
33
2018 01 11

1221892
G-ENERGY
CFE: 27.05.24, 29.01.13
1, 4, 12, 16, 25, 35, 41
Public Joint Stock Company Gazprom neft,
Galernaya ul., 5, lit. ARU-190000 St-Petersburg (RU)
2014 07 22
2014 12 22
2014 11 13
1222977
GIO
29, 30, 35
Blue Bird B.V., Populierenweg 39NL-3421 TX Oudewater (NL)
2017 06 13
2017 07 17
2017 06 29
1228416
NOVY PORT
Public Joint Stock Company Gazprom neft,
Galernaya ul., 5, lit. ARU-190000 St-Petersburg (RU)
2017 11 09
2018 01 15

4, 35, 37
2017 12 28

1233728
KOLLER POOL
CFE: 03.07.06, 29.01.04
11, 19, 20, 21, 35, 37, 39, 40
DYRDIN SERGIY, MOSKOVSKA STR. 46/2, APT.68 KYIV 01015 (UA)
2014 05 19
2015 03 16
2015 02 05

1304618
Fanride
bvba PESUS, Steenweg 172B-3590 DIEPENBEEK (BE)
2016 03 31
2016 09 12

39
2016 08 04

1304998
FARADAY
CFE: 26.04.04, 29.01.12
7
WUXI FARADAY ALTERNATORS CO., LTD,
No. 168, North of Canal Road, Huishan District, WuxiJiangsu (CN)
2016 12 09
2018 01 29
2018 01 11
1337820
GABRIELLE CHANEL
14, 18, 25
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2017 08 24
2017 09 25
2017 09 07
1344694
STRONGER TOGETHER
35, 37, 39, 41, 42
Solar A/S, Industrivej Vest 43DK-6600 Vejen (DK)
2016 09 15
2017 06 05
2017 05 18
1347224
ÖZEN KOMPRESÖR
CFE: 26.11.02, 27.05.08, 29.01.12
7
MEHMET ÖZEN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Konya OrganizeSanayiBölgesi,BüyükKayacıkMahallesi,
20. Sokak, No:4Selçuklu-Konya (TR)
2017 11 09
2018 01 15
2017 12 28

3668
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1348527
Bonni-M
CFE: 27.05.02, 29.01.01
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 11 11
2017 06 26
1351714
CALI MONUMENTS
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
1 rue de la Division LeclercF-67290 PETERSBACH (FR)
2017 04 06
2017 07 17
1351723
EkoMin
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 12 01
2017 07 17
1351724
MultiSan
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 12 01
2017 07 17
1351725
LinoMilk
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 12 01
2017 07 17
1353631
CFE: 09.01.11, 20.05.07, 25.07.01
CHRISTIAN DIOR COUTURE,
30, avenue MontaigneF-75008 Paris (FR)
2016 09 23
2017 07 24

31
2017 06 08
33
2017 06 29
31
2017 06 29
31
2017 06 29
31
2017 06 29
35
2017 07 06

1353634
LINK & GO
9, 12, 42
AKKA RESEARCH, 9-11 rue MontalivetF-75008 PARIS (FR)
2016 12 08
2017 07 24
2017 07 06
1353803
CotoSan
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o. ,
Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 11 21
2017 07 24
1353804
AntiLaxan
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o. ,
Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 11 21
2017 07 24
1353805
SANO Akademie
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o. ,
Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 11 21
2017 07 24
1353806
Sanolyte
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 11 30
2017 07 24

31
2017 07 06
31
2017 07 06
44
2017 07 06
31
2017 07 06

1361503
CHADO
CFE: 02.09.19, 27.03.02, 27.05.10
25
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «VZV»,
Fryanovskoe shosse, d. 1 b, str. 2, etazh 1, pom. 8, ofis 105,
g. ShchelkovoRU-141100 Moskovskaya obl. (RU)
2017 05 03
2017 09 11
2017 08 24
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1361954
THE HOUSE RESIDENCE
CFE: 26.11.07, 27.05.10, 29.01.12
43
Kerten Unlimited Company,
221-223 Lower Rathmines RoadDublin 6, D06A582 (IE)
2017 05 22
2017 09 11
2017 08 24
1362027
JWlock
CFE: 27.05.01
9
ShenZhen JWM Electronics Co., Ltd., Floor 7, Jianghai Industrial
Zone,No. 7 Yonghe Road,Bao’an District,ShenzhenGuangdong
Province (CN)
2017 05 11
2017 09 11
2017 08 24
1362100
BE-FREE PLUS by Leasys
CFE: 27.05.10, 29.01.13
35, 36, 39
LEASYS S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200I-10135 TORINO (IT)
2017 04 06
2017 09 11
2017 08 24
1362108
hobby life
CFE: 24.15.01, 29.01.12
21
MEHMET DEMİREL, Çakmaklı Mevkii Sanbir Bulvarı 4.Bölge 9.
Cadde No:80BüyükçekmeceIstanbul (TR)
2017 03 30
2017 09 11
2017 08 24
1362213
Gelateria La Luna
CFE: 08.01.18, 11.03.01, 26.11.12, 29.01.13
35, 39, 40, 41, 43, 45
La Luna Holding GmbH, Hansestraße 759590 Geseke (DE)
2017 03 27
2017 09 11
2017 08 24
1362236
POWERSTATION
30, 35
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
2017 04 26
2017 09 11
2017 08 24
1362263
L’Chefs
CFE: 02.01.01, 27.05.07
29, 30, 31, 32
M.K. INVEST Group s.r.o.,
Střelniční 2133CZ-738 01 Frýdek-Místek, Frýdek (CZ)
2017 05 23
2017 09 11
2017 08 24
1362264
UU
CFE: 26.01.18, 27.05.22
9
CHEN Guobin, 4/F, Building A, Guoli Building,New Asia Electronic
Mall,Zhonghang Road,Futian DistrictShenzhen (CN)
2017 05 24
2017 09 11
2017 08 24
1362267
Daniel Daaf
25, 35
SEHA TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Mahmutbey Mah. Gökmen Sok.No:4 Kat: 3 Bagcilar
Güneşliİstanbul (TR)
2017 03 30
2017 09 11
2017 08 24
1362364
MAGNIFICENCE MAGNIFY YOUR LOVE
CFE: 01.01.04, 26.01.13
14
H.K. Designs Inc.,
535 5th Avenue, 18th FloorNew York NY 10017 (US)
2017 06 20
2017 09 11
2017 08 24
1362372
AICell
Carl Zeiss lndustrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 2273447 Oberkochen (DE)
2017 06 09
2017 09 11

9
2017 08 24

1361591
T
CFE: 26.04.18, 27.05.21
14
Tissot SA, Chemin des Tourelles 17CH-2400 Le Locle (CH)
2017 06 15
2017 09 11
2017 08 24

1362380
VERONELLA
18, 25
”Alfa Sport” Ltd., „Krasna Polyana” district,Building 222,
entrance B, apartment 16BG-1330 Sofia (BG)
2017 05 29
2017 09 11
2017 08 24

1361639
MY HIVE
35, 36, 37, 39, 40, 42
IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 11A-1100 Wien (AT)
2017 01 05
2017 09 11
2017 08 24

1362400
HYDRO BOOST CITY SHIELD
Johnson & Johnson GmbH,
Johnson & Johnson Platz 241470 Neuss (DE)
2017 06 26
2017 09 11

1361899
WORLD EVENTS CONSULTING
CFE: 03.07.24, 26.01.15, 29.01.11
35, 39, 41
World Events Consulting SA,
Route d’Allaman 36, Case postale 13CH-1163 Etoy (CH)
2017 05 11
2017 09 11
2017 08 24

1362402
CITY SHIELD
Johnson & Johnson GmbH,
Johnson & Johnson Platz 241470 Neuss (DE)
2017 06 26
2017 09 11

3
2017 08 24
3
2017 08 24
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1362408
Savanna.NET
Westfalia Logistics Solutions Europe GmbH & Co. KG,
Industriestraße 1133829 Borgholzhausen (DE)
2017 07 06
2017 09 11
1362431
take it veggie
CFE: 02.09.01, 26.04.06, 26.13.01, 27.03.01, 27.05.01
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,
Rötelstraße 3574172 Neckarsulm (DE)
2016 09 28
2017 09 11
1362432
K TAKE IT VEGGIE
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,
Rötelstraße 3574172 Neckarsulm (DE)
2016 09 28
2017 09 11

9, 20, 42
2017 08 24
29, 30, 31, 32
2017 08 24
29, 30, 31, 32
2017 08 24

1362470
PECVA
1
NATURHOUSE HEALTH, S.A., C/ Botanica,
57-61E-08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES)
2017 04 05
2017 09 11
2017 08 24
1364990
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
1369969
Wild inside fan
CFE: 03.01.01
32
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«Sibirskij Pivovarennyj Soyuz», prospekt Mira, d. 48, of. 23,
g.TomskRU-634057 Tomskaya obl. (RU)
2017 07 03
2017 10 30
2017 10 12
1379619
GABRIELLE
CFE: 27.05.01
3, 9, 14, 18
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2017 08 18
2018 01 03
2017 12 14
1380041
CFE: 14.01.05, 26.11.12
6, 7, 9, 12, 40, 42
CELLINO S.r.l.,
Strada Del Portone 171/12I-10095 GRUGLIASCO (TORINO) (IT)
2017 03 02
2018 01 03
2017 12 14
1380328
FTVUHD
9, 38, 41
fashiontv.com GmbH, Elsenheimerstr. 43, c/o
R.A.W.Unternehmensberatung GmbH80687 München (DE)
2017 07 03
2018 01 03
2017 12 14
1380761
KYS KIMYAPSAN ADHESIVES
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.13
1, 16, 35
KİMYAPSAN KİMYA VE YAPIŞTIRICI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ,
Gebze V Kimya IhtisasOrganize Osb Recep YazıcıCaddesi
No:1Gebze Kocaeli (TR)
2017 04 27
2018 01 08
2017 12 21
1380809
Gouden Carolus
32
HET ANKER N.V., Guido Gezellelaan 49B-2800 Mechelen (BE)
2017 09 20
2018 01 08
2017 12 21
1381054
ROYAL Masterpiece
CFE: 24.09.05, 26.01.18, 27.05.01
A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED,
1, Lampousas StreetCY-1095 Nicosia (CY)
2017 03 02
2018 01 08

30
2017 12 21

1381090
Paul Parker
25
YUSSA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İsmetpaşa Mah. 63. Sok. No:1/4İstanbul (TR)
2017 10 03
2018 01 08
2017 12 21
1381105
ROADONE
CFE: 27.05.01
12
HIXIH RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD., Hixih Industrial
Park,Yanzhou, Jining272100 Shandong Province (CN)
2017 11 01
2018 01 08
2017 12 21

3669

1381110
PROGRESSIVE CONSTRAINT KINEMATICS
10
Maxx Orthopedics, Inc.,
531 Plymouth Road,Suite 526Plymouth Meeting PA 19462 (US)
2017 11 13
2018 01 08
2017 12 21
1381138
Asmoni
CFE: 26.04.18, 27.05.24
14
MONICA MARTARELLO, Via Cadolini, 107I-21013 GALLARATE (VA) (IT)
2016 06 28
2018 01 08
2017 12 21
1381145
ULTIMATE
CFE: 26.01.01, 27.05.10, 29.01.12
ULTIMATE Europe Transportation Equipment GmbH,
Industriestrasse 3A-3300 Amstetten (AT)
2017 02 28
2018 01 08

12
2017 12 21

1381151
HUQQA
CFE: 26.11.02, 27.05.01
34, 35
HUQQA GIDA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Yenibosna Merkez MahallesiSedir Sokak No:7 Kat.1
Daire.5Bahçelievlerİstanbul (TR)
2017 06 07
2018 01 08
2017 12 21
1381156
BC BANKA CREDITAS
CFE: 27.05.22, 29.01.12
35, 36
Banka CREDITAS a.s., tř. Svobody 1194/12CZ-779 00 Olomouc (CZ)
2017 06 26
2018 01 08
2017 12 21
1381176
K-UNI
6, 17, 19
AF TEC BETEILIGUNGS GMBH, Rooseveltplatz 10A-1090 Wien (AT)
2017 07 13
2018 01 08
2017 12 21
1381291
Ru i p
11
SHANDONG REALPURE WATER PURIFICATION TECHNOLOGY CO.,
LTD., Room 1-3120-A, Building 1,No. 88 Huizan West Road,
Gaoxin District,Jinan CityShandong Province (CN)
2017 10 18
2018 01 08
2017 12 21
1381295
XI JIA DE
CFE: 27.05.01
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 08
2017 12 21
1381305
JY YDX
CFE: 01.05.06, 26.11.01, 27.05.08
Fujian Dehua Yongdexin Ceramics Co., Ltd,
Shike Industrial Area,Dehua362599 Fujian (CN)
2017 10 18
2018 01 08

21
2017 12 21

1381333
LUMIPOLAR
CFE: 26.05.01
19, 35, 37, 39, 40, 42
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu «LUMI POLAR», b-r
Konnogvardejskij, dom 6, pom. 21RU-190000 Saint-Petersburg (RU)
2017 03 29
2018 01 08
2017 12 21
1381447
JINLIDA
CFE: 03.03.01, 26.11.03, 27.01.12, 28.03.00
12
JINAN JINLI HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD., No. 10-08-357
South of Xinyuan Road,West of Yinhe Road,Jibei Development
Zone, Jiyang County,Jinan City251400 Shandong Province (CN)
2017 10 04
2018 01 08
2017 12 21
1381564
VESTOCOR
1, 2, 3
VESTOCOR GmbH, Daniel-Eckhardt-Straße 1545356 Essen (DE)
2017 10 13
2018 01 15
2017 12 28
1381586
RAMsorb
1
RAM 3, Inc., 8765 W. Market St.Greensboro NC 27409-9653 (US)
2017 11 21
2018 01 15
2017 12 28
1381632
JS
CFE: 26.01.01, 27.05.01
29, 30
VANTURIAN INVESTMENT-S LTD, Kimonos, 40CY-3095 Limassol (CY)
2017 07 10
2018 01 15
2017 12 28
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1381740
Y Y-SOCKS
CFE: 26.01.18, 27.05.10
25
Intimiti Australia Pty Ltd, 5 Goold StCHIPPENDALE NSW 2008 (AU)
2017 11 03
2018 01 15
2017 12 28
1381776
ST Meetings & Incentives
CFE: 09.03.13, 27.03.15, 27.05.10, 29.01.12
Senator Travel s.r.o.,
Korunní 810CZ-101 00 Praha 10-Vinohrady (CZ)
2017 08 07
2018 01 15
1381799
DX-LABS
CFE: 27.05.01
Grygorovska Svitlana Anatoliivna,
37 Raiduzhna Street, flat 2Kyiv City 02218 (UA)
2017 04 21
2018 01 15

35, 39, 41, 43
2017 12 28
9, 11, 35, 38
2017 12 28

1381812
CFE: 01.01.01, 26.05.01, 28.03.00
5
NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD., KUNMINGHU
STREET,SHENYANG ECONOMIC ANDTECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT ZONE,SHENYANG (CN)
2017 11 23
2018 01 15
2017 12 28
1381837
Genesis Mining
CFE: 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
Jakov Dolic, Weidstrasse 23bCH-6300 Zug (CH)
2017 09 13
2018 01 15

36, 42
2017 12 28

1381902
YESIDO
CFE: 27.05.01
9
Guangzhou Guansuge Science & Technology Co.,Ltd.,
Room 502, Block 4,Phoenix Creative Park,Haizu Dist.,
Guangzhou CityGuangdong (CN)
2017 10 31
2018 01 15
2017 12 28
1381921
little MO&Co.
25
EPO FASHION CO.,LTD., 24, No.397 Xingang Road Middle,HaiZhu
District,GuangZhou City510310 GuangDong Province (CN)
2017 10 20
2018 01 15
2017 12 28
1381927
BIAXPLEN
16
BIAXPLEN LTD,
ul. Administrativnaya, 17,r.p. Gidrotorf,Balakhninsky Region RU606425 Nizhegorodskaya Oblast (RU)
2017 09 28
2018 01 15
2017 12 28
1381999
Sacrés Fren cheese
CFE: 26.04.02, 27.05.02
SAVENCIA SA, 42 rue RieussecF-78220 VIROFLAY (FR)
2017 11 02
2018 01 15

29
2017 12 28

1382030
LEBERKAS-PEPI
29, 30, 43
Christoph Baur, Zinngießing 44A-4209 Engerwitzdorf (AT)
2017 08 24
2018 01 15
2017 12 28
1382040
FURNITUR-GROUP
Ashuhin Alexey Sergeevich,
Gintovta ul. d.18, kv. 110220125 Minsk (BY)
2017 10 20
2018 01 15
1382090
Make the cities flow again
SeaBubbles, 21 rue Clément MarotF-75008 Paris (FR)
2017 06 14
2018 01 15

26, 35
2017 12 28
12, 39
2017 12 28

Nr 9/2018

1382181
CFE: 24.17.25, 26.04.02
6
Shenzhen Meiliwang Furniture Plastic & Hardware Co.,
Ltd., South of 1st Floor, A7 Building, Niujiaolong Industrial
Park,Zhangkengjing Community,Guanlan Street, Baoan
DistrictShenzhen (CN)
2017 06 28
2018 01 15
2017 12 28
1382213
PLT
CFE: 27.05.22
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 15
2017 12 28
1382309
EPSILON
35, 42
Epsilon Data Management, LLC, 6021 Connection Dr.Irving TX
75039 (US)
2017 09 19
2018 01 15
2017 12 28
1382313
CFE: 28.03.00
6
Shanghai Jixiang Technology (Group) Co., Ltd., Block 16, No. 505
Tahui Road,Shihudang Town,Songjiang DistrictShanghai City (CN)
2017 10 25
2018 01 15
2017 12 28
1382329
Dermapharm AG
CFE: 26.01.01, 26.11.01, 27.05.11
3, 5, 10
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2017 11 13
2018 01 15
2017 12 28
1382335
Frigid
CFE: 19.11.04, 27.05.01
35
Frigid Fluid Company, 11631 W. Grand AvenueNorthlake IL 60164 (US)
2017 11 06
2018 01 15
2017 12 28
1382619
CFE: 26.07.25, 26.13.25, 29.01.12
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 22
2018 01 04
1382635
DERIVA
CFE: 27.01.01
18, 25, 35
SÜREN DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
M. Nesihi Özmen Mah.Kızılağaç Sok. No:7MerterGüngörenİstanbul (TR)
2017 07 11
2018 01 22
2018 01 04
1382653
DEKLAMELLA
CFE: 27.05.17
DEK a.s., Tiskařská 10/257CZ-108 00 Praha 10 (CZ)
2017 07 10
2018 01 22
1382654
DEKPROFILE
CFE: 27.05.17
DEK a.s., Tiskařská 10/257CZ-108 00 Praha 10 (CZ)
2017 07 10
2018 01 22
1382701
INTER RAOUES
CFE: 01.03.02, 01.05.01, 27.05.01, 29.01.13

6, 41, 42
2018 01 04
6, 41, 42
2018 01 04
7, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42

Public Joint Stock Company «INTER RAO UES»,
ul. Bol’shaja Pirogovskaja, dom 27, str. 2RU-119435 Moskva (RU)
2017 09 18
2018 01 22
2018 01 04

1382161
KangerTech
CFE: 26.01.01
34
Shenzhen Kanger Technology Co., Ltd, 1011 Room, Ten Floor,
Huiying Building,Zhongxin Road, Shajing Street,Bao’an District,
Shenzhen CityGuangdong Province (CN)
2017 10 18
2018 01 15
2017 12 28

1382712
CFE: 26.04.04, 26.11.01, 28.05.00, 29.01.12
3, 35
TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA,
kv.143, d. 3, Kommunisticheskaya St,RamenskoyeRU-140002
Moskovskaya oblast (RU)
2017 10 10
2018 01 22
2018 01 04

1382162
XINGYUAN
CFE: 26.13.25, 28.03.00
16, 24, 27
XINGYUAN HOLDING CO., LTD., No. 1818 QiHang Road,Jiaojiang
District,TaizhouZhejiang (CN)
2017 08 23
2018 01 15
2017 12 28

1382760
Frigid
CFE: 27.05.01
Frigid Fluid Company,
11631 West Grand AvenueNorthlake IL 60164 (US)
2017 11 06
2018 01 22

35
2018 01 04
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1382821
ANTIPREX
1
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 3867063 Ludwigshafen am Rhein (DE)
2017 10 23
2018 01 22
2018 01 04
1382830
lemotional
3, 5, 10, 44
Believe SA, Entre-deux rivières 10CH-2114 Fleurier (CH)
2017 09 28
2018 01 22
2018 01 04
1382871
LCW HOME
3, 4, 5, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 35
LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Evren Mahallesi,Gülbahar Caddesi, No: 96Bağcılar-İstanbul (TR)
2017 03 21
2018 01 22
2018 01 04
1382885
CFE: 02.05.06, 02.09.01
29, 30, 32
I LAN FOODS INDUSTRIAL CO., LTD., No. 19-13,
Xincheng North Rd., Su’ao Township Yilan County, Taiwan (CN)
2017 08 08
2018 01 22
2018 01 04
1382893
ALVORADA Wiener Cafékultur seit 1957
CFE: 26.13.25, 27.05.03, 29.01.13
30
ALVORADA Kaffee Vertrieb GmbH & Co KG,
Breitenfurter Stra3e 111-113A-1120 Wien (AT)
2017 07 14
2018 01 22
2018 01 04
1382991
PARMA
CFE: 27.05.02
Guanglu Electrical Co., Ltd., Shanshi Industry Zone,
Daxi TownWenling Zhejiang (CN)
2017 11 08
2018 01 22

7
2018 01 04

1383004
ATAXCAT
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 10 16
2018 01 22
2018 01 04
1383006
GLYPVILO
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 11 03
2018 01 22
2018 01 04
1383007
CYDREXXA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 10 16
2018 01 22
2018 01 04
1383008
OXICID S
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 10 13
2018 01 22
2018 01 04
1383009
ADEREXA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 10 16
2018 01 22
2018 01 04
1383056
LAMIPAK
CFE: 27.05.01
7, 16
SINAR MAS PAPER(CHINA) INVESTMENT CO., LTD., 30F, Building
II, Jin Hongqiao International Center,No.533 Loushanguan Road,
Changning DistrictShanghai (CN)
2017 06 13
2018 01 22
2018 01 04
1383058
HENGHAN
CFE: 28.03.00
21
DEHUA HENGHAN ARTS LIMITED COMPANY, East Side Industrial
Project Phase II,Shidun Industry Zone Xunzhong,Town Dehua
County,Quanzhou City362500 Fujian Province (CN)
2017 06 28
2018 01 22
2018 01 04
1383453
TORNADICA TOOL COLLECTION
CFE: 01.15.23, 26.04.09, 28.05.00, 29.01.14
8, 35
Shuravko Vladimir Mikhaylovich, ul. Zvezdnaya, d.38, g. Zhukovka
RU-242700 Bryanskaya obl. (RU)
2017 10 17
2018 01 22
2018 01 04
1383462
CFE: 01.15.03, 26.01.01, 26.11.03
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2017 11 09
2018 01 22
2018 01 04

3671

1383534
TSG
CFE: 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
35, 37, 42
Tokheim Group Services, Immeuble le Cézanne,
31-35 Allée des Impressionistes,Paris Nord 2F-93420 VILLEPINTE (FR)
2017 09 27
2018 01 22
2018 01 04
1383547
LIERAC SUPRA RADIANCE
LABORATOIRES LIERAC,
99 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
2017 10 23
2018 01 22

3
2018 01 04

1383720
CFE: 28.03.00
29, 30, 32
I LAN FOODS INDUSTRIAL CO., LTD., No. 19-13,
Xincheng North Rd.,Su’ao TownshipYilan County, Taiwan (CN)
2017 08 08
2018 01 22
2018 01 04
1383721
CFE: 28.03.00
29, 30, 32, 33
I LAN FOODS INDUSTRIAL CO., LTD., No. 19-13,
Xincheng North Rd.,Su’ao TownshipYilan County, Taiwan (CN)
2017 08 08
2018 01 22
2018 01 04
1383749
COPPER HORSE
33
«Beluga Market», LLC,
Proletarskaya street, 40A, ZvenigorogRU-143180 Moscow region (RU)
2017 11 07
2018 01 22
2018 01 04
1383833
CFE: 28.03.00
7
WUXI HONGCHANG PRECISION MACHINERY CO., LTD., NO.49
Xiangshan West Road,Gushan Town,JiangYinWuxi (CN)
2017 07 04
2018 01 22
2018 01 04
1383900
LGT SmartBanking
36
LGT Gruppe Stiftung, Herrengasse 12FL-9490 Vaduz (LI)
2017 11 08
2018 01 22
2018 01 04
1383954
Nasamat
CFE: 01.01.01, 25.01.06, 28.01.00
29, 35, 39
AL Hayat for foodstuffs-LLC, Building 63,
eighth Zone,Lotus District,Al Tagmoaa Al KhamesNew Cairo (EG)
2017 06 13
2018 01 22
2018 01 04
1383982
SANEKO
CFE: 26.11.13, 27.05.01
Kiyakh Roman Borysovych ,
vyl. Rabochaya, 148., kv. 79 Dnipro 49000 (UA)
2017 08 18
2018 01 22

11
2018 01 04

1384038
LEASYS FCA BANK GROUP
CFE: 27.05.10, 29.01.13
35, 36, 39
LEASYS S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200I-10135 TORINO (IT)
2017 06 01
2018 01 22
2018 01 04
1384128
CFE: 24.09.05
9
JIANG SU KUAI XIN GUANG XUE KE JI YOU XIAN GONG SI,
Glass Industrial Park,Situ Town,Danyang, ZhenjiangJiangsu (CN)
2017 09 26
2018 01 29
2018 01 11
1384132
M MARINAS
36, 39, 41, 43, 44
”ADRIATIC MARINAS” D.O.O., Obala bb,Tivat85320 Crna Gora (ME)
2017 11 13
2018 01 29
2018 01 11
1384170
CFE: 28.03.00
Dongying Yidazao Dairy Co., LTD.,
North of Shengli Bridge,DongyingShandong (CN)
2017 11 08
2018 01 29

30
2018 01 11

1384171
CFE: 28.03.00
32
Dongying Yidazao Dairy Co., LTD.,
North of Shengli Bridge,Kenli County,DongyingShandong (CN)
2017 11 08
2018 01 29
2018 01 11
1384174
DENTAL DOCTOR
CFE: 28.03.00
44
Dental Doctor Suzhou High-tech District Clinic Limited,
Room 203, Building 1,No. 35 ShiShan Road,High-tech
District,SuzhouJiangsu (CN)
2017 11 08
2018 01 29
2018 01 11
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1384210
Aice
CFE: 27.05.01
AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.,
80 Robinson Road, #02-00Singapore 068898 (SG)
2017 11 03
2018 01 29

30
2018 01 11

1384238
JK Pioneer
CFE: 27.05.01, 29.01.04
7, 12
J.K. Fenner (India) Ltd,
No.3 Madurai Melakkal RoadKochadai Madurai 625016 (IN)
2017 09 07
2018 01 29
2018 01 11
1384265
CFE: 25.03.01, 28.03.00
Dongying Yidazao Dairy Co., LTD.,
North of Shengli Bridge,DongyingShandong (CN)
2017 11 08
2018 01 29

Nr 9/2018

1385032
CIRCULOK
PEM Management, Inc.,
Suite 108,103 Foulk RoadWilmington DE 19803 (US)
2017 12 05
2018 02 05
1385033
MAF
PEM Management, Inc.,
Suite 108,103 Foulk RoadWilmington DE 19803 (US)
2017 12 05
2018 02 05

6
2018 01 18
6
2018 01 18

30

1385039
ALLAMOR
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 05
2018 01 18

2018 01 11

1385040
LIMAROSA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 05
2018 01 18

1384314
Depyrrol
5
Johnny Kamsteeg, Petrus Dorrstraat 4NL-6466 HZ Kerkrade (NL)
2017 12 05
2018 01 29
2018 01 11

1385041
AUMA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 05
2018 01 18

1384334
LA BOSCANA
BODEGAS COSTERS DEL SIO, S.L.,
Ctra. Agramunt, Km. 4,2E-25600 BALAGUER (ES)
2017 02 09
2018 01 29

1385046
LASTULIN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 05
2018 01 18

1384377
Colonfit
TOPNATUR SLOVAKIA s. r. o.,
Černyševského 10SK-851 01 Bratislava (SK)
2017 05 04
2018 01 29

33
2018 01 11
5

337
2018 01 11

1384789
TAITONG
CFE: 27.05.01
12
SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD.,
Daozhuang Town,Guangrao County,Dongying City257300
Shandong Province (CN)
2017 11 20
2018 02 05
2018 01 18
1384790
ODUBLE ODIN
CFE: 27.01.01
12
SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD.,
Daozhuang Town,Guangrao County,Dongying City257300
Shandong Province (CN)
2017 11 20
2018 02 05
2018 01 18
1384791
mEATzie
5, 21, 28, 31
Konrad Reiber, Zunftstrasse 386869 Oberostendorf (DE)
2017 06 06
2018 02 05
2018 01 18
1384799
BlueXtel
Shenzhen Junde Industry Co., Ltd, Room 406-407,
Buildine 1,Pengyi Garden, Bagua 2nd Road,Futian
District,ShenzhenGuangdong (CN)
2017 08 08
2018 02 05

9

2018 01 18

1384827
LUKANA
CFE: 25.01.06, 27.05.24, 29.01.13
29
Usti Oilseed Processing s.r.o.,
Žukovova 1658/27ACZ-400 03 Ústí nad Labem, Střekov (CZ)
2017 10 30
2018 02 05
2018 01 18
1384828
CFE: 19.07.01, 29.01.12
29
Usti Oilseed Processing s.r.o.,
Žukovova 1658/27ACZ-400 03 Ústí nad Labem, Střekov (CZ)
2017 11 06
2018 02 05
2018 01 18
1384833
FULLTURE
CFE: 27.05.01
12
SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD.,
Daozhuang Town,Guangrao County,Dongying City257300
Shandong Province (CN)
2017 11 20
2018 02 05
2018 01 18
1385029
ADMIREX
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 05
2018 01 18

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych, określenie znaku towarowego
przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem
graficznym lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas
elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych,
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania
lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub
datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej
rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź
datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
1132858
Kinder Happy
CFE: 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER,
COMPLEXE B, RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2012 08 24
2012 12 17

30
2012 11 01

1132859
nutella Bready
CFE: 05.07.02, 08.01.03, 08.07.01, 11.03.01, 11.03.04, 29.01.15
30
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER,
COMPLEXE B, RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2012 08 24
2012 12 17
2012 11 01
1289140
MAXAERO
12
Autel Aerial Technology Co., Ltd., 9th Floor, Bldg. B1, Zhiyuan,1001
Xueyuan Rd., Xili,NanshanShenzhen (CN)
2015 12 10
2016 04 11
2016 02 25
1311208
JT JESTINEE
CFE: 27.05.10
25
Beijing Jiulongyihe Investment Co., Ltd, 2-8A, No.2 Building,No. 2
Dajiaoting Middle Street,Chaoyang District100124 Beijing (CN)
2016 04 08
2016 11 07
2016 09 29
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

338
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę i
treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 208113 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w nazwie siedziby uprawnionego: jest
“San Francisco” powinno być “South San Francisco”
(B1) 217129 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 218660 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści opisu: na stronie 80 w wierszu 33 jest “przeciwciał przeciwko anty-alfa-4/
beta-1 integrynie (VLA4)” a powinno być “przeciwciał anty-alfa-4/beta-1 integrynie (VLA4)”
(B1) 220775 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 222725 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści opisu: na stronie 64 w wierszu 24 od góry jest “SEKW. NR ID: 71, w których
...” a powinno być “SEKW. NR ID: 7, w których ...”
(B1) 227097 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 227118 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 227414 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści opisu: na stronie 3 w wierszu 7 od dołu jest: “... z których co najmniej znacząca ...” powinno być “... z których nie najmniej znacząca ...”
(B1) 228742 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści opisu: na str. 13 zastrz. 3 z “1” na “2”, na str. 13 zastrz. 5 z “Y1” na “X1” oraz na
str. 3 w wierszu 3 od góry wstawić “X1”
(B1) 229153 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(T3) 2307762 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy w danych bibliograficznych
stwierdzone przez EPO (publikacja EP.2307762 B8)
(T3) 2376485 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca/y wynalazku jest: „JEAN-DAMIEN CHARRIER, Milton, GB, STEVEN DURRANT, Milton, GB, DAVID KAY, Milton, GB, RONALD KNEGTEL, Milton, GB, SOMHAIRLE MACCORMICK, Milton, GB, MICHAEL MORTIMORE, Milton, GB, MICHAEL O’DONNELL, Milton, GB, JOANNE PINDER, Milton, GB, ALISTAIR RUTHERFORD,
Milton, GB, ANISA NIZARALI VIRANI, Milton, GB, STEPHEN YOUNG, Milton, GB, PHILIP MICHAEL REAPER, Milton, GB” powinno być „JEAN-DAMIEN CHARRIER, Abingdon, GB, STEVEN DURRANT, Abingdon, GB, DAVID KAY, Abingdon, GB, RONALD KNEGTEL, Abingdon, GB, SOMHAIRLE
MACCORMICK, Abingdon, GB, MICHAEL MORTIMORE, Abingdon, GB, MICHAEL O’DONNELL, Abingdon, GB, JOANNE PINDER, Abingdon, GB,
ALISTAIR RUTHERFORD, Abingdon, GB, ANISA NIZARALI VIRANI, Abingdon, GB, STEPHEN YOUNG, Abingdon, GB, PHILIP MICHAEL REAPER,
Abingdon, GB”
(T3) 2702099 Postanowiono sprostować oczywiste omyłki w treści danych bibliograficznych dot. twórców z „ALECHIA CROWN, Pearland,
US, ILSON, Debra, R., Missouri City, US, KAARTO, John, Missouri City, US” na „ALECHIA CROWN, Pearland, US, WILSON, Debra, R., Missouri City,
US, KAARTO, John, Missouri City, US”
(T3) 2833973 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca/y wynalazku jest: „JOHN
ROBERT POLLARD, Milton, GB, PHILIP MICHAEL REAPER, Milton, GB, MOHAMMED ASMAL, Newton, US” powinno być „JOHN ROBERT POLLARD,
Abingdon, GB, PHILIP MICHAEL REAPER, Abingdon, GB, MOHAMMED ASMAL, Newton, US”
(T3) 3063332 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca/y wynalazku jest: „ALFRED SCHÖNAIGNER, Lonstorferstrasse, AT” powinno być: „ALFRED SCHÖNAIGNER, Linz, AT”
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OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, patenty europejskie
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia, numer i rok
wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o
udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeżeli uprawniony
ją podał) i datę złożenia oświadczenia oraz tytuł wynalazku oraz
nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 220074
2012 07 04
08/2015
(-)
Reaktor do metanowej fermentacji gnojowicy
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

2018 06 20

(B1) 229810
2013 01 21
08/2018
Sposób wytwarzania rury porowatej
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2018 05 15

(-)

(B1) 229811
2015 05 19
08/2018
(-)
2018 05 15
Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego
wytwarzania
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 229812
2013 03 07
08/2018
(10%) 2018 05 28
Mieszadło
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 229813
2013 03 25
08/2018
(10%) 2018 06 19
Kompozyt termoplastyczny zawierający odpadowy tetrapak
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 229814
2013 08 14
08/2018
(10%) 2018 05 07
Sposób funkcjonalizacji chlorowanych nanorurek węglowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 229815
2014 07 16
08/2018
(10%) 2018 04 20
Promotor adhezji i sposób wytwarzania powłoki lakierniczej na
paznokciach
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 229856
2015 03 09
08/2018
(10%) 2018 04 10
Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający związki allelopatyczne oraz sposób wytwarzania wieloskładnikowego nawozu mineralnego zawierającego związki allelopatyczne
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 229857
2015 09 28
08/2018
(-)
2018 04 25
1-Geranoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229913
2015 04 09
09/2018
(10%) 2018 05 30
Nowy ester 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowy kwasu salicylowego, sposób wytwarzania estru 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowego
kwasu salicylowego oraz zastosowanie estru 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowego kwasu salicylowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 229914
2015 04 09
09/2018
(10%) 2018 05 30
Nowy ester 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowy kwasu waniliowego,
sposób wytwarzania estru 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowego
kwasu waniliowego oraz zastosowanie estru 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowego kwasu waniliowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 229915
2015 08 12
09/2018
(10%) 2018 05 28
Sposób wytwarzania nawozu mocznikowo superfosfatowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230007
2013 08 08
09/2018
(10%) 2018 07 02
Kompozycja zawierająca bezpostaciowy lub krystaliczny fosforan
amonowo-glinowy oraz molibdenian wapnia i hydroksyfosforan
wapnia oraz sposób otrzymywania kompozycji zawierającej bezpostaciowy lub krystaliczny fosforan amonowo-glinowy oraz molibdenian wapnia i hydroksyfosforan wapnia
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230008
2016 02 11
09/2018
(10%) 2018 04 05
Klej do sztucznych rzęs na bazie cyjanoakrylanów
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230009
2013 05 16
09/2018
(10%) 2018 06 18
Sposób zapobiegania powstawaniu osadu z przesyconego roztworu w instalacji membranowej oraz układ do osmotycznej destylacji membranowej
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ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230010
2013 05 16
09/2018
(10%) 2018 06 19
Sposób prowadzenia osmotycznej destylacji membranowej z zatężaniem roztworu osmotycznego oraz układ do osmotycznej destylacji membranowej z zatężaniem roztworu osmotycznego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230165
2016 02 12
09/2018
(10%) 2018 07 05
Sposób wytwarzania eteru diglicydolowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230166
2016 04 18
09/2018
(10%) 2018 07 05
Kationowe związki powierzchniowo czynne w postaci soli aminokwasu i sposób wytwarzania kationowych związków powierzchniowo czynnych w postaci soli aminokwasu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230167
2016 04 19
09/2018
(10%) 2018 07 05
Sposób izomeryzacji alfa-pinenu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230168
2015 06 22
09/2018
Kształtownik z materiału porowatego
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2018 07 04

PATENTY EUROPEJSKIE
(T3) 1889964 2007 07 11
07/2018
(-)
2018 07 26
Ładowana od przodu maszyna do prania taka jak pralka, suszarka
lub pralko-suszarka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
DE
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
193074 w WUP nr 12/2011 na stronie 2771 w łamie prawym, wiersz
17 i 15 od dołu podano numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz wskazanie organu,
który zezwolenie wydał oraz czas trwania dodatkowego
prawa ochronnego.
Jest:
(93) 15.02.2006, EU/1/05/331/001 do 013,
Komisja Europejska
(94) 18.03.2019 - 15.02.2021
Powinno być:
(93) 17.02.2006, EU/1/05/331/001 do 013,
Komisja Europejska
(94) 18.03.2019 - 17.02.2021
202758 w WUP nr 04/2012 na stronie 836 w łamie prawym, wiersz
15,14 i 12 od dołu podano numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego
dodatkowym prawem ochronnym oraz wskazanie organu, który zezwolenie wydał oraz czas trwania dodatkowego prawa ochronnego.
Jest:
(93) 20.07.2007, EU/1/07/400/001 do 016,
Komisja Wspólnot Europejskich (EU)
(94) 03.07.2020 - 20.07.2022
Powinno być:
(93) 24.07.2007, EU/1/07/400/001 do 016,
Komisja Wspólnot Europejskich (EU)
(94) 03.07.2020 - 24.07.2022

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyjmuje przedpłatę na prenumeratę niżej wymienionych wydawnictw na rok 2019.
Koszt prenumeraty rocznej wynosi:


Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory użytkowe
(26 numerów x 10,50 zł) = 273 zł

Wiadomości Urzędu Patentowego
(12 numerów 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
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